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Değerli Katılımcılar ve Değerli Konuklar, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş birliğiyle 
düzenlenen, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin açılış programında sizleri saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi olarak, ülkemizin eşsiz tarihi ve doğa güzelliklerine 
sahip, Ege’nin incisi Muğla’mızda sizleri konuk etmekten büyük mutluluk duyuyor; hepinize hoş geldiniz 
diyoruz. 

Üniversitemiz, yaklaşık 38 bin öğrencisi ve 2150 akademik ve idari personeli ile 1992’den bu 
yana, uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa 
hizmetler sunan ve ülkemizdeki yeni nesil üniversiteler arasında hızla gelişmekte olan bir yükseköğretim 
kurumu olmanın gururunu yaşamaktadır.   

Klasik değerler dizisi içinde “iyi, doğru ve güzeli aramak”, “insan, toplum ve doğayı anlamak”  
ilkeleri doğrultusunda şekillenen, bu doğrultuda uygarlık tarihinde yadsınamaz bir öneme sahip olan 
üniversiteler, günümüz bilgi toplumunda çok daha etkin bir konumdadır. 21. yüzyılda üniversitelere 
önemli görevler düşmektedir. Üniversiteler, demokratik düzenin güçlendirilmesinde ve beşeri refahın 
arttırılmasında belirleyici bir role sahiptir. Ülkemizde de üniversitelerimiz, yapılan akademik ve sosyal 
etkinliklerle 21. yüzyılın gereklerine cevap vermekte; Türkiye’nin güçlü bir şekilde ve güvenle geleceğe 
doğru ilerlemesine katkı sağlamaktadır.   

Eğitim; en basit tanımıyla, kişinin hayatı anlaması, toplumu ve kendisini üretken ve mutlu 
kılabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, olumlu tutum ve davranışları içinde barındıran en 
önemli varlıktır. Eğitimin “beşikten-mezara” kadar olan hayat yolculuğunda insana rehberlik etmesi, 
insanın değişen ihtiyaçları doğrultusunda gelişmesi, ona yeni ufuklar açması beklenmektedir. Bu 
doğrultuda, dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde çok değerli bilim insanları “İnsanın Eğitimi” 
konusundaki çalışmalarına hiç durmadan devam etmektedir. Bu yönüyle, kongremizin ana temasının "21. 
Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler" olarak belirlenmesi oldukça 
anlamlıdır. 

Kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, 
bilimsel çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların 
temellerinin atılmasına olanak sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi ailesi olarak bu tür bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu tür etkinliklerin bir parçası 
olmaktan onur duyuyoruz.  

Bu itibarla, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta kongre başkanları ve kongre 
düzenleme kurulu üyeleri olmak üzere, tüm program ve bilim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Kongrenin, “insanın eğitimi”ne yönelik yeni öneriler ortaya koyarak bilime ve insanlığa katkı 
sağlamasını diler, saygılarımı sunarım.  

 

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 
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Distinguished Participants and Guests, 

I greet you with respect and love to the opening program of the VII. International 
Congress of Educational Research organized by Muğla Sıtkı Koçman University and the 
Educational Research Association (TERA). 

As the Muğla Sıtkı Koçman University family, we are honored to host you in the pearl of 
the Aegean, Muğla, which has the unique historical and natural beauty of our country. We 
welcome you all. 

Our university with 38 thousand students and  2150 academic and administrative staff  is 
proud to be a rapidly emerging higher education institution among the new generation of 
universities and to offer services to humanity by its education, research and practices carried out 
in international standards since 1992. 

The universities that are shaped in accordance with the principles of "seeking the good, 
true and beautiful " and "understanding the human, society and the nature" among many classical 
values and those with an undeniable importance in the history of civilization in this sense are in a 
much more influential position in today's information society. Universities have important tasks 
in the 21st century. Universities have a decisive role in strengthening democratic order and 
enhancing the prosperity of human beings. Our universities in our country are responding to the 
needs of the 21st century with academic and social events; and are contributing to Turkey’s 
strong and safe progress into the future. 

Education, in its simplest definition, is the most important assets that include the 
information, positive attitudes and behaviors required to enable a person to understand the life, 
and to make the society and himself happy and productive. Education is expected to guide the 
individual in the journey of life from "cradle-to-grave", to develop in line with the changing 
needs of the individual, and to open new horizons for him. In this respect, the world's most 
distinguished scientists in different geographical regions continue to work endlessly on the 
“Education of Human Beings". In this aspect, it is very meaningful that the main theme of the 
congress is "the Education Policies in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and 
Values". 

Congresses and other scientific events are important in terms of bringing scientists from 
different countries together, providing an interactive environment for the exchange of scientific 
studies and providing opportunities to lay the foundations of a new works for the future. As 
Muğla Sıtkı Koçman University family, we sincerely support scientific activities and are honored 
to be a part of such events. 

In this regard, I would like to individually thank congress presidents and the congress 
organization committee members as well as the whole program and the scientific board members 
who contributed to the organization of the congress. 

I hope that the Congress makes contributions to science and humanity by putting forward 
new proposals on educating human beings.” 

Best regards, 

 

The Rector of Muğla Sıtkı Koçman University 

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR   
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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Hazirun, 

Saygı ve hürmetlerimle sözlerime başlarken bu güzel günde kongre açılışımıza katılarak bizleri 
onurlandırdığınız için Eğitim Araştırmaları Birliği adına sizlere şükranlarımızı sunmak istiyorum. Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi ile ortaklaşa düzenliyor olduğumuz VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları 
Kongresi'ne “Hoşgeldiniz” diyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Kongremiz Avrupa Eğitim 
Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası 
Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir. Bu yılki teması "21. Yüzyılda Eğitim 
Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler" olan kongremize 14 farklı ülkeden katılan 900’ü 
aşkın akademisyen, 4 gün boyunca 518 sözlü ve 25 poster bildiri sunacaklardır. Kongremiz çerçevesinde 
ayrıca 4 çalıştay ve 2 panel gerçekleştirilecektir. Bu büyük organizasyonun üniversitelerinin ev 
sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mansur 
Harmandar’a teşekkürü bir borç biliriz. 

Kongremizin organizasyonunun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinde 
emek sarf eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun’a, Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanları Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal, Yard. Doç. Dr. Gürkan Ergen ve Yardımcı Doç. Dr. Martina 
Riedler’e, Kongre Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program Başkanlarına ve 
Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca kongremize destek veren bütün kurum, kuruluş ve sponsorlarımıza 
teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ingrid Gogolin, Prof. Dr. Theo Wubbels, 
Prof. Dr. Onur Bilge Kula ve Prof. Dr. Mustafa Safran sunumlarıyla kongremize önemli katkılar 
sağlayacaklardır. Bu etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı davetli konuşmacılarımıza şükranlarımızı ifade 
etmek istiyorum.   

Yararlı ve üretken bir kongre geçirmenizi dilerken, kongremizin ülkemiz ve dünya eğitim 
politikalarına katkı yapmasını umuyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.  

Saygılarımla, 

 

Doç .Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı 
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests; 

As the president of the Turkish Educational Research Association, I wish to extend a warm 
welcome to all congress participants. We are delighted and honored to host the Seventh International 
Congress of Educational Research at Muğla Sıtkı Koçman University. I would like to express my special 
thanks to Prof. Dr. Mansur Harmandar, the Rector of Muğla Sıtkı Koçman University, for hosting the 
conference at his university. 

It is my great pleasure to inform you that more than 900 congress delegates from 14 countries 
will present 518 papers and 25 posters in four days. The theme of this year’s congress is "Educational 
Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation"  

The congress is supported and sponsored by International Association of Educators (INASED), 
World Education Research Association (WERA), European Educational Research Association (EERA), 
and International Association of Qualitative Inquiry (IAQI). I would like to express my special thanks to 
the chair of the congress, Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, to the chairs of the organization committee, 
Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal, Assist. Prof. Dr. Gürkan Ergen and Assist. Prof. Dr. Martina Riedler, and 
to all members of the organization and review committees for their invaluable support and cooperation in 
organizing the congress in Muğla. I also would like to thank to the supporting organizations and sponsors. 

Today we have special guests as the keynote speakers of the congress: Prof. Dr. Ingrid Gogolin, 
Prof. Dr. Theo Wubbels, Prof. Dr. Onur Bilge Kula and Prof. Dr. Mustafa Safran. I would like to express 
my gratitude to them for their valuable contribution to the congress.  

I am wishing the best to all congress participants in Muğla and hoping to meet you next year in 
Canakkale. 

Sincerely; 

 

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 

President of EAB 
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Değerli Katılımcılar ve Değerli Konuklar, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş birliğiyle 
düzenlenen, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin açılış programında sizleri en içten 
duygularımla selamlıyorum.  

Kongrenin üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşmesinden dolayı büyük onur ve mutluluk 
duyuyorum. Kongrenin düzenlenme sürecinde, Eğitim Fakültesinin, üniversitemiz adına önemli 
sorumluluklar üstlenmiş olmasından dolayı ayrıca onur duyduğumu belirtmek isterim.  

İçinde yaşadığımız bilgi çağında, en önemli araştırma konularından biri olan eğitim; gelecek 
kuşakların, ruhen ve düşünce yönünden gelişimlerini sağlayan ihmal edilemez bir alandır. Eğitimle ilgili 
bu tür kongrelerin yapılması, ulusal ve uluslararası akademik camianın mesleki anlamdaki bilimsel 
taleplerine katkı sağlayacaktır.  

Ana teması "21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler" 
olarak belirlenen,14 ülkeden 829 katılımcının 532 adet bildiriyle katılım sağladığı VII. Uluslararası 
Eğitim Araştırmaları Kongresi, biz eğitimcilere farklı bakış açıları ve yeni tartışma konularıyla birlikte 
yeni farkındalıklar kazandıracaktır. Ümit ediyorum ki, bu kazanımlar, yeni araştırma konularının ortaya 
çıkmasına yol açacak ve sonraki kongrelerin içerik ve derinlik olarak niteliğinin artmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Bu çerçevede biz; akademisyenler olarak, geniş katılımla gerçekleşen bu kongrenin, bilimsel ve 
mesleki yol gösterici nitelik taşıyacağına, kendini eğitime adamış tüm meslektaşlarımıza faydalı 
olacağına bütün kalbimizle inanıyoruz.  

Bu vesileyle,  eğitime gönül vermiş bir bilim insanı ve fakültemizin kurucu dekanı olan Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’a desteklerinden dolayı huzurlarınızda minnet ve 
şükranlarımı sunar; kongrenin düzenlenmesinde ve gerçekleşmesinde emeği geçen düzenleme kurulu 
başkanları ve üyelerine, bilim kurulu üyelerine, kongremizi onurlandıran tüm katılımcılara ve konuklara 
içtenlikle teşekkür ederim.   

Kongrenin düzenlenme sürecinde, görev ve sorumlulukların paylaşılması hususundaki olumlu 
yaklaşımları ve değerli katkılarından dolayı Kongre Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN 
nezdinde, Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği’nin tüm çalışanlarına teşekkür ederim.  

Kongrenin eğitim ve bilim dünyasına yeni ufuklar açmasını diler, başarılı ve verimli bir kongre 
geçirmemizi temenni ederim.   

Saygılarımla.  

 

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dekanı 
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Distinguished Participants and Guests,  

I greet you most sincerely at the opening program of the VII. International Congress of 
Educational Research organized by Muğla Sıtkı Koçman University and the Turkish Educational 
Research Association (TERA). 

I am honored and pleased that the Congress takes place in our university. I would like to 
mention that I am also honored due to the fact that the Faculty of Education undertook important 
responsibilities on behalf of the university in the process of organization of the Congress. 

Education is one of the most important research topics in the information age that we 
live in; and it is an area that cannot be ignored in terms of its role in the spiritual and mental 
development of future generations. Making such congresses related to education will contribute to 
the professionals, scientific demands of the national and international academic community. 

With the main theme of "Education Policies in the 21st Century: Evidence, Research, 
Innovation and Values", the VII. International Educational Research Congress with 829 
participants from 14 countries and 532 reports will bring new awareness and discussion as well as 
different points of views to educators. I hope that these achievements will lead to the emergence 
of new research areas, and will contribute to increasing the quality and depth of the content of the 
next congresses. 

In this context we, the academics, sincerely believe that this conference will offer 
scientific and professional guidance and will be beneficial to all of our colleagues who dedicated 
themselves to education. 

On this occasion, I would like to offer my gratitude and thanks to our Rector Prof. Dr. 
Mansur HARMANDAR who is a scientist committed to education and the founding dean of the 
faculty for his support. I also sincerely thank the organization committee presidents and members 
who contributed to the organization of the congress as well as all participants and guests honoring 
our congress. 

In the presence of Congress President Assoc. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN, I would 
like to thank all of the employees of the Educational Research Association for their valuable 
contribution and positive attitude in the congress organization process and sharing the tasks and 
responsibilities. 

I hope that the congress opens new horizons for the education and science world, and 
that we have a successful and productive congress. 

Regards. 

 

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN 

Muğla Sıtkı Koçman University 

Dean of the Faculty of Education 
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Değerli Katılımcılar ve Değerli Konuklarımız, 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) işbirliğiyle 
düzenlenen VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi dolayısıyla Üniversitemize, Muğla’ya, 
Ülkemize hoş geldiniz.  

Kongremiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve EAB Derneği ortaklığında gerçekleşen bir 
kongre olmakla birlikte, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, 
Uluslararası Eğitimciler Birliği, Laquila Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi ve Uluslararası Nitel 
Araştırmalar Birliği tarafından da desteklenen bir kongredir.   

Bu yılki “21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler”  konulu 
kongremiz, eğitime yeni bakış açıları ve eğitimde var olan gelişmelerin takibi gibi konularda bilim 
dünyasında önemli gelişmelere kaynak sağlayacaktır. 

Kongremize Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve başka önemli uluslararası 
katılımcılar da teşrif etmiştir. Çok Saygıdeğer Çağrılı Konuşmacılarımız Avrupa Eğitim Araştırmaları 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Theo Wubbels, Avrupa Eğitim Araştırmaları önceki dönem Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Ingrid Gogolin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Tarih 
Eğitimcileri Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran da kongremizi onurlandırmışlardır.  

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Eğitime yapılan yatırımların ülkenin nesnel ve bilimsel aydınlanmış geleceğine yapılan 
yatırımlar olduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizde, 1980’li yılların başından itibaren Eğitim Fakülteleri’nin 
kurulması ile eğitim alanındaki araştırmalar da hız kazanmıştır. Ancak, hala kat etmemiz gereken uzun bir 
yol olduğu da bilinmektedir.  Üniversitelerde yapılan araştırmalara ek olarak, son yıllarda farklı kurum ve 
kuruluşlarca da eğitim araştırmalarına yoğun şekilde eğilinmektedir. Bu anlamda EAB gibi sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarını takdir ediyoruz. Ülkemizde eğitim alanındaki araştırma ve destekler, kongre ve 
bilimsel organizasyonlar, ne yazık ki ülkemizin büyüklüğü ile hala doğru orantılı değildir. Oysa, dünyayı 
eğitim alanına yatırım yapan toplumlar yönlendirmektedir. Eğitim alanında gelişmelere kapı aralayan bu 
tür etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.   

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz uluslararası geniş katılımlı 
bu büyük kongre, ilimiz için de büyük önem taşımaktadır. Kongremizde yaşayacağınız unutulmaz 
bilimsel anılarınızın yanında, doğanın en güzelini bünyesinde bulunduran Muğla’da unutulmaz günler 
geçirmenizi diliyoruz. Dünyanın ve ülkemizin birçok farklı kurum ve kuruluşlarından gelen siz değerli 
katılımcılara, bilim, sanat ve uygarlık kenti olan Muğla’mızı, bu cennet kentimizi, tanıtmak ve bir nebze 
de olsa tarihi hakkında fikir edindirebilmek adına da mutluyuz. 

Aralarda sıkıldığınız anlarda, yemek sonralarında, Kongre merkezimizin hemen ardındaki 
Doğal Yaşam Parkını, yan taraftaki Rektörlük Binamız içindeki müzeyi gezebilirsiniz. Nazar Cafe’de 
çay-kahve içmeyi, kongre saatleri sonrasında sit alanı olan kent merkezimizi ayrıntılı gezmeyi ihmal 
etmeyiniz. Akyaka Mavi Tur ve Sedir Adası ziyaretini biz gerçekleştireceğiz, ancak Mavi Tur sonrası 
kısa süreli Azmak Turu’nu yapmadan ve Azmak’ın ilerisindeki sodalı sularından içmeden Muğla’yı terk 
ederseniz, bir şeyler eksik kalır.  
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e, TÜBİTAK’a, Sıtkı Koçman Vakfı’na 
ve diğer kurum ve kuruluşlara kongremize verdikleri maddi ve manevi destekleri için teşekkürü bir borç 
biliriz.  

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapan Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mansur Harmandar’a, Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Volkan Coşkun’a ve Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yunus Eryaman’a 
teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.  

Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi  
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Distinguished Participants and Guests, 

 

Welcome to our university, Muğla and our country thanks to VII. International 
Educational Research Congress organized in collaboration with Muğla Sıtkı Koçman University 
and the Turkish Educational Research Association (TERA). 

Our Congress is held in partnership with the Muğla Sıtkı Koçman University and the 
TERA Association, and is also supported by the World Educational Research Association, 
European Educational Research Association, International Educationalist Association, Laquila 
University, University of Hamburg and the International Association for Qualitative Research. 

Featuring "Educational Policies in the 21stCentury: Evidence, Research, Innovation and Values" 
this year, our congress will provide resources to important developments in the world of science 
in terms of new perspectives on training and monitoring the existing developments in education. 

Our Congress has been honoured by the President of the European Educational Research 
Association and other key international participants. Our distinguished invited speakers, the 
President of the European Educational Research Professor Dr. Theo Wubbels, the previous 
president of the European Educational Research Prof. Dr. Ingrid Gogolin, Hacettepe University 
Faculty Member Prof. Dr. Onur Bilge Kula, and the president of the Association of History 
Educators Prof. Dr. Mustafa Safran also have honoured our congress. 

I welcome you all. 

We believe that the investments in education are the investments made in the objective 
and scientifically enlightened future of the country. In our country, since the beginning of the 
1980s, research in the field of education has gained momentum with the establishment of the 
Education Faculties. However, we know that there is still a long way to go. In addition to the 
research conducted at universities, recently other institutions and organizations also focus heavily 
on educational research. In this sense, we appreciate the contribution of non-governmental 
organizations such as TERA. Unfortunately neither the support and research nor the conventions 
and scientific organizations in the field of education in our country is proportional to the size of 
our country. Yet, the societies that invest in education lead the world. There is more need for 
such activities that open the door to the development in the field of education. 

Conducted jointly with the Educational Research Association, this comprehensive 
conference receives a broad international participation and is important for our province as well. 
In addition to your unforgettable scientific memories in our congress, we wish you memorable 
days in Muğla, which has the best of the nature. We are happy to introduce our Muğla, the 
paradise city of science, art and civilization, and to offer insight into the history of the city to 
you, our esteemed guests from the different institutions of our country and the world. 

When you need refreshment during intervals or after meals, you can visit the Wildlife 
Park immediately behind the congress centre, or the museum inside the Rector’s  Building next 
door. Do not miss drinking tea and coffee at Nazar Cafe, and visiting the town centre which is an 
archaeological site in detail after the congress. 
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We would like to thank Muğla Mayor Dr. Osman Gürün, TUBITAK, Sıtkı Koçman 
Foundation and other institutions and organizations for the material and moral support they 
offered to our congress. 

I have to express my thanks and gratitude to the Rector of Muğla University Prof. Mr. 
Dr. Mansur Harmandar, the Dean of the Faculty of Education Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun, 
and Educational Research Association President Assoc. Dr. Mustafa Yunus Eryaman who host 
the VII. International Congress of Educational Research. 

Regards, 

 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

Chair of the Congress Organization Committee 

Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education 
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- Eğitim Sosyolojisi 
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Prof. Dr. Onur Bilge KULA 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

 
ELEŞTİREL AVRUPA BİLİNCİ EĞİTİMİ 

Eğitim, eğitileni değiştirir, geliştirir ve başkalaştırır. Bir başka anlatımla, büyük ölçüde bir dış-

etkileme kapsamında toplumsal-kültürel geleneklerin ve yapıların yeniden üretimi olarak gerçekleşen 

eğitim, eğitileni biçimler. Eğitileni biçimlendirme, eğitimin öz-yapısından türer. Öte yandan, salt dış 

etkileme şeklinde gerçekleşen bir eğitim, eğitilenin özgür bir bireye dönüşmesini zorlaştırır. Bu nedenle, 

çoğulcu-demokratik toplumlar, eğitim dizgesini; bir çocuk, genç veya yetişkinin toplumsallaşmasını, 

özgür ve özerk birey olarak tikelleşmesini kolaylaştıracak şekilde yapılandırır ve yürütür. Eğitimin 

toplumsal-kültürel gelişmeye katkı yapması, eğitilenlere özgür ve özerk birey olma olanağı vermesiyle 

olanaklıdır. İnsanın gelişerek, özgür ve özerk bir bireye dönüşmesi içinse, eleştirel bir toplumsal bilinç ve 

eleştirel bir öz-bilinç geliştirmesine bağlıdır. Bu konuyu açımlayabilmek için, eleştirel düşünme veya 

eleştirel bilinç kavramını irdelemek gerekir.  

Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Öz-bilinç 

Eleştiri, irdelenen olgulara, konulara, durumlara ve başta politik söylem olmak üzere, her türlü 

söyleme mesafeli, sorgulayıcı ve sorunlaştırıcı bakışı veya yaklaşımı imler. Bilimselleşmeyi ve 

akılcılaşmayı temel alan eleştirel yaklaşım, olguları ve ilişkileri ve onlara ilişkin değerlendirmeleri 

sorgulamanın yanı sıra, geleneksel, bilinen, yerleşik veya içselleştirilmiş bakış açılarını, sorun belirleme 

ve çözme tarzlarını, insansal-toplumsal ilişkileri ve politik tavırları sorunlaştırır. Böylece sıradanlaşan ve 

değişime direnen yaşama ve düşünme biçimlerini sarsar, hatta yıkar.  

Her toplum, her kültür değişik yoğunluklarda eleştirel birikim içerir. Önemli olan, söz konusu 

eleştirel birikimi ortaya çıkarmak ve günlük yaşamda verimlileşmesini sağlamaktır. Bunun için tümel 

kültürel geçmişin ve birikimin eleştirel bir yaklaşımla ayrıştırılması gerekir. Anadolu, estetik kültürü de 

içeren muhteşem bir insancıl kültür birikimine sahiptir. Böyle olmasına karşın, geçmişi, özellikle Türk- 

İslam geleneğini ayrımsız olarak yüceltme ya da kutsallaştırma eğiliminin egemen olduğu Türkiye'nin 

kültürel mirası ayrıştırma ve bu mirasın eleştirel ve özgürleştirici öğelerini edimselleştirme konusunda 

pek başarılı olduğu söylenemez. 

Eleştiri ve eleştirel bilinç söz konusu olunca, kanımca, evrensel düzeyde yararlanılması gereken 

başlıca felsefi birikim, "eleştirel kuram", "eleştirel düşünme" veya "Frankfurt Okulu" diye bilinen 

geleneğin ortaya koyduğu birikim ve yaklaşım tarzıdır. Tinsel ve toplumsal bilimlerde yol gösterici bir 

nitelik taşıyan "eleştirel kuram", her türlü kuramı, geleneği, değeri ve alışkanlığı, var-olan durumun ve 
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egemen görüşlerin meşrulaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlayan etmenler olarak görür ve ödünsüzce 

sorgular.  

Böyle bir ödünsüz sorgulama ve sorunsallaştırma yoluyla, bireysel ve toplumsal özerkleşmeyi ve 

özgürleşmeyi özendirir. Bu özerkleştirici ve özgürleştirici çalışma, bireylerin sorun belirleme ve çözme 

yeteneğini, dolaysıyla da üretkenliğini artırır. Bol, çeşitli ve nitelikli üretimi kolaylaştırmak suretiyle, 

bireysel ve toplumsal refahın, çoğulculuğun, demokrasinin önünü açar. Özgürlükçü ve çoğulcu 

demokrasinin boyutlanmasını ve kalıcılaşmasını sağlar. Bütün bunlar, insan aklının araçsallaştırılması ve 

emek gücünün sömürülmesi gibi insanı insanlığından uzaklaştıran edimleri, uygulamaları ve 

olumsuzlukları eleştiren bir bilincin, böyle bir bilinçle donanmış bireylerin oluşmasına katkı yapar.  

Eleştirel kuram, eleştirel yaklaşım veya eleştirel bilinç, söz konusu katkılarıyla bir yenileşme, 

çağdaşlaşma ve insancılaşma devinimine yol açar. Yenileşme, insancılaşma ve özgürleşme, salt dışa 

yönelik eleştiriyle olanaklı olamaz. Bunun asıl devindirici etmeni, içe yönelik eleştiri, diyesi, 

özeleştiridir. Özeleştiri tavrı, içselleştirilerek yaşam tarzı durumuna getirilmediği sürece, bilimsel ve 

özdeksel üretkenlik, ahlak, tolerans ve çoğulculuk gibi kavramların gelişmesi ve başatlaşması söz konusu 

olamaz. Unutulmamalıdır ki, eleştiri ve özeleştiri, aklın araçsallaştırılmasını önleyen en önemli tinsel 

etmendir. Araçsal akıl veya aklın araçsallaştırılması, insanın şeyleşmesinin, diyesi, yararlanılan bir 

nesneye dönüşmesinin, insanın özüne-yabancılaştırılmasının başlıca kaynağıdır. Dolayısıyla, araçsal aklın 

eleştirisi, aklın özgürleşmesinin, aklın özgürleşmesiyse, sekülerleşmenin başlıca itici gücü ve 

güvencesidir.   

Eleştirinin var-olanı ve onun geçerlilik savını sorgulaması,  bir yandan yaşama ve düşünme 

tarzlarının donuklaşmasını ve verimsizleşmesini önlemenin biricik güvencesidir. Düşünmenin 

olanaklarını ve yollarını çoğullaştırmak suretiyle, yeniye/yeniliğe ve üretkenliğin artmasına ortam 

hazırlar. Öte yandan, eleştiri var-olana, dolayısıyla da alışkanlıklara ve olağan görülen şeylere ilişkin 

düşünceleri sarsar; egemen ve yerleşik görüşleri sorgular. Bu sarsıcı etkisinden ötürü, toplumun bazı 

kesimlerince endişe verici ve tehlikeli diye damgalanır; hatta özellikle otoriter yönetimlerce baskılanır ve 

cezalandırılır.  

Bir Eğitim İçeriği Olarak Avrupa Kavramı 

Her muhafazakâr eğitim, belli bilinç içeriklerini, gelenek-görenekleri, değerleri-değersizlikleri, 

kısacası, politik tercihlere göre belirlenen bir yaşam tarzını aktarmak suretiyle, toplumsal-kültürel yapının 

yeniden üretimine hizmet eder. Fakat eğitim-öğretim dizgesi, bir toplumda yalnızca toplumsal-kültürel 

yapıyı yeniden ürettiği takdirde, o toplum kaçınılmaz olarak yerinde sayar. İlerleme, gelişme ve 

yenileşmeye katkı yapamaz. Bu nedenle, eğitim-öğretim dizgesinin görevi, toplumsal-kültürel 

kazanımların sürekliliğini sağlama ve yenileşme ve ilerleme kavramları arasında bir denge kurmaktır. 

Eğitimin, gelişme, kalkınma ve yenileşme gibi konularda işlevli olabilmesi için, eğitim-öğretim 
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kurumlarının, yetişmekte olan bireylere kendilerini ve toplumu, insancılık, tolerans, çoğulculuk, özgürlük 

ve bağımsızlık gibi evrensel değerler doğrultusunda geliştirme ve değiştirme olanağı ve ortamı yaratan 

her türlü politik-kurumsal önlemi ve süreci kapsar.  

Türkiye'de Eğitim-öğretim, genellikle eğitenin, eğitilene politik yetkenin etkisiyle seçilmiş olan 

ve ders kitaplarında anlatımını bulan bilinç içeriklerinin aktarımı olarak yapılır. Böyle bir eğitim, "eğitim" 

sözcüğünün köken anlamına uygun olarak çocukları ve gençleri eğip-bükerek, resmi görüşün beklentisine 

uygun duruma getirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun okul tipleri öne çıkarılır; eğitim kurumları tümüyle 

araçsallaştırılır; bir başka deyişle, araçsal aklın üretildiği ve süreklileştirildiği yerlere dönüştürülür. 

Nitelikli ve dünyasal üretim yapma yeteneği önemsenmez. 77 milyon insanın, insan onuruna yakışır bir 

şekilde yaşayıp yaşamadığı pek umursanmaz. Kendi erkini süreklileştirmek için, siyasal güdümlemeyi bu 

denli öne çıkaran bu anlayış, genç kuşakların özgür ve üretken akıl ve eleştirel özbilinç geliştirme hakkını 

yok sayar.  

Peki, bu koşullarda Türkiye'de eleştirel Avrupa bilinci eğitimi nasıl gerçekleştirilebilir? Eğitim-

öğretimin eleştirel Avrupa bilincinin gelişmesine katkı yapabilmesi için, her şeyden önce eleştirel bir 

yaklaşımla Avrupa kavramının belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda öncelikle şu sorular sorulabilir: 

Avrupalılık nedir veya Avrupalılığı oluşturan özellikler nelerdir? Avrupalılık kesin tanımlanabilir bir 

kavram mıdır? Avrupa tümlenmiş ve kesinleşmiş bir yapı mıdır yoksa sürmekte olan bir oluşum mudur? 

Türkiye toplumunun Avrupa'yla ilişkisi nasıl belirlenebilir? Türkiye'nin toplumsal-kültürel yapısıyla 

Avrupa'nın toplumsal kültürel yapısı arasında benzerlikler veya benzemezlikler var mıdır? Varsa, 

bunların tarihsel-toplumsal nedenleri nelerdir? Bir Balkan imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 

Avrupa oluşumundaki rolü nedir? Doğu ve Batı birbirinden yalıtılmış ve etkileşimsiz yaşam alanları 

mıdır? Bu kavramlar nasıl tanımlanabilir? Avrupa'nın Doğu'ya bakışı nasıldır? Avrupa'da İslam veya 

İslami Doğu niçin şiddet ile ilişkilendirilmektedir? Türkler niçin İslam ile özdeşleştirilmiştir? Avrupa 

kültürel kimliğinin kökleri nelerdir ve bunların Anadolu'yla ilişkisi var mıdır? Çağdaş Türkiye, Avrupa 

kültürel kimliğini oluşturan ve Anadolu'da geliştirilen Helen kültür birikimine nasıl bakmaktadır? 

Türkiye, Anadolu'nun İslam öncesi uygarlık birikimini ve güncel kültürel ve dilsel çokluğu eleştirel 

yaklaşımla edinerek Anadolulaşmadan ve böylece Türkiyelileşmeden Avrupalılaşabilir mi? Avrupa'daki 

Türkiye kökenliler, Türkiye'nin Avrupalılaşmasına nasıl katkı yapabilir? 

Öte yandan, Avrupa kendini sadece Hıristiyanlık ile sınırlandırarak, Avrupalılaşabilir mi? 

Avrupa'nın Avrupalılaşabilmesi için hangi açılımları gerçekleştirmesi gerekir? Avrupa oluşumu, 

Aydınlanmanın bir türevi ve birinci modernitenin ürünü olan ulus-toplum ve ulus-devletin dışlayıcı "ya-

ya da" yaklaşımını aşmadan Avrupalılaşabilir mi? "Hem- hem de" ilkesine dayanan düşünümsel 

modernleşme, kozmopolitik Avrupalılaşma için yeni seçenek olabilir mi?  

Bilinç, Öz-bilinç, Toplumsal Bilinç 
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Bilgiyi paylaşma, birlikte bilme, birlikte algılama, düşünsel durumları ve süreçleri deneyimleme, 

bilinç kavramının başlıca temelini oluşturur. Dolayısıyla, bilinç, tin ve ruhun izlerini taşır. Burada temel 

aldığım ‘bilinç’ kavramı, hem ‘görüngüsel bilinci’, diyesi, bir insanın uyarıcıları algılama ve 

deneyimleme yeterliliğini, hem de ‘düşünsel bilinci’, diyesi, düşünme, düşünce geliştirme ve başkalarının 

düşüncelerini anlama-anlamlandırma, anımsama, tasarımlama ve amaçlama gibi yetenekleri 

kapsamaktadır. 

Öz-bilinç, görüngüsel ve düşünsel bilincin yanı sıra, insanın/kişinin bir bilince sahip olduğunu 

bilmesidir. Çoğu kez öz-bilinç ile eşanlamlı kullanılan bireysel bilinç ise, kişinin kendi özgünlüğünün ve 

başkasının başkalığının ayrımına varan bilinçtir. Burada hemen vurgulamak isterim: Öz veya özün bilinci,  

öze ilişkin bilinç de son çözümlemede “kültürel bir oluşturu”, diyesi, bir “öz-imge” olarak tanımlanabilir.  

Tarihsel Açıdan Anadolu-Avrupa Etkileşimi 

Tarihin her döneminde Anadolu halkının belirleyici özelliği "Batı yönelimi", “karışım” ve  "köprü 

işlevi" olmuştur. Anadolu'nun Batı'ya yönelimi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kopuksuz olarak 

sürmüştür. Bu yönelimin olağan bir türevi olarak, 1830'lu yıllara değin Anadolu, Batı'ya gönderdiği 

yoğun nüfus ile Balkanlar'ı kendine benzetmiş, bir başka deyişle, bu yaşam alanını Anadolulaştırmıştır.  

1830'dan sonra Osmanlı egemenliği altındaki Balkan halklarının kendi ulus-devletlerini ve ulus-

toplumlarını kurmak amacıyla, Müslüman nüfusu göçe zorlamasıyla birlikte, bu kez Balkanlar'dan 

Anadolu'ya çok yoğun göçler gerçekleşmiştir. Balkanlar'dan Anadolu'ya göçler, 1990'lı yıllara değin belli 

aralıklarla sürmüştür. Balkanlar'ı terk etmek zorunda bırakılan milyonlarca insanın Anadolu'ya gelmesiyle 

birlikte,  bu kez Balkanlar, Anadolu'yu Balkanlaştırmıştır. Dolayısıyla, yüzyıllar boyunca süren ve 

milyonlarca insanı kapsayan iki-yanlı göçler, hem nüfus yapısını kalıcı biçimde belirlemiş, hem de derin 

izler bırakan yoğun bir kültürel etkileşim ve değişime yol açmıştır.     

Bu açıdan yüzyıllar boyu süren derin kültürel etkileşim ve değişime dayanan Anadolu-Balkanlar 

ilişkisi, Türkiye-Avrupa ilişkilerine de sağlam bir temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye-Avrupa 

ilişkileri, Anadolu’nun tarihsel-kültürel açıdan "Batı yönelimi"nin bir sonucu olarak,  Türkiye 

Cumhuriyeti kurulmadan önce de özellikle "Batılılaşma" ya da "çağdaşlaşma" olarak kavramlaştırılan ve 

19. yüzyılda giderek yoğunlaşan düşünsel bir birikimden kökenlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 

kuruluşuyla birlikte, en azından Balkanlar ölçeğinde Avrupa oluşumunun biçimlendirmiş ve 1856'da 

resmi olarak "Avrupa devleti" nitemi kazanmıştır.  

‘Batı yönelimi’, Anadolu'nun tarihsel konumunun ve kültürel eğiliminin bir yansıması olmakla 

birlikte, doğal olarak bir yönüyle Batı'da yaratılan, ‘uygarlık’ ve ‘kültür’ birikiminin anlaşılması, 

çözümlenmesi ve bu birikimden gerekli görülen alanlarda yararlanılması girişimidir. Bazı toplum 

kesimlerince ve kuruluşlarca bazen Batı uygarlığının ‘değerlilik’, bazılarınca da ‘değersizlik’ yönü 
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özellikle öne çıkarılsa da, Türkiye Cumhuriyeti, Batı'ya karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı sonunda 

kurulmasına karşın, başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın önderleri komplekse kapılmaksızın, 

‘çağdaşlaşma’ ve ‘uygarlaşma’ projeleri kapsamında Avrupa kültür birikimine cesaretle açılmayı ve 

ondan yararlanabilmeyi başlıca görev saymıştır. 

Türkiye toplumu, Avrupa içlerinde yüzyıllar boyu süren Osmanlı egemenliğinden dolayı, -

özellikle bu dönemden kalma olumsuz bir imgeye sahip olmakla birlikte- bizzat Avrupa kültür 

birikiminin yaratıldığı ortamdan kaynaklanan önemli bir Avrupalı(lık) deneyimini edinmiş, yüzyıllar bu 

Avrupa(lılık) deneyimini renklendirmiş, biçimlendirmiş ve içeriklendirmiştir. Söz konusu Avrupa(lılık) 

deneyimi 1960 yılından itibaren Türkiye’den, başta Almanya olmak üzere, Avrupa’ya doğru gerçekleşen 

iş göçüyle yepyeni ‘insani’ bir boyut kazanmıştır. Artık yaklaşık beş milyon Türkiye kökenli insan 

Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır ve yaşadıkları ülke toplumunun ayrılmaz bir parçasını, kültürünün ise 

hafif ayrıksı da olsa, önemli bir rengini oluşturmaktadır. Türkiye kökenliler bu arada önemli bir 

Avrupalılaşma deneyimi edinmiştir.  

Böylece Türkiye-Avrupa ilişkileri artık geri dönülmesi olanaksız bir aşamaya ulaşmıştır. Bu 

nedenle, akılcı siyasal, kültürel ya da ekonomik düşünce ve görüşler, Türkiye’nin Avrupa ile 

bütünleşmesini hiçbir zaman ve koşulda tümüyle gündemden çıkaramaz. Bu gerçek, hem Türkiye, hem de 

Avrupa için, hele Almanya başta olmak üzere, bazı Avrupa ülkeleri için aynı ölçüde geçerlidir. Türkiye'de 

ve Avrupa’da artık hiçbir güç, doğal yolunda akan suyu geriye akıtamaz; fakat bazı güçler doğal olarak 

suyun ileriye doğru akıp gitmesini zorlaştırabilir, yavaşlatabilir.  

1987'de AB'ne tam üyelik başvurusunu yaptıktan sonra bu soruna ilişkin tartışma, özellikle 

Türkiye'nin Avrupalı bir ülke olmadığı gerekçesiyle, AB üyeliğine karşı çıkan Avrupalı ülkeler 

yönetiminin ve kamuoyunun tavrından ötürü, yeniden ve kalıcı olarak gündeme getirilmiştir. Türkiye'de 

böyle bir felsefi/düşünsel sorun bilincinin belirginleşmemesinin de katkısıyla, Almanya, Fransa, 

Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde Türkiye'ye karşı 

dışlayıcı/ötekileştirici bir tutum öne çıkarılmıştır.  

Avrupa’da Türkiye karşıtlığı veya Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkış, genellikle Türkiye’nin 

kalabalık nüfusu, ulusal gelir düzeyinin düşüklüğü, AB’nin sınırlarını dünyanın bunalım bölgelerine 

ulaştıracağı ve böylece AB’ni yönetilemez duruma dönüştüreceği gibi gerekçeler öne sürülmektedir. Söz 

konusu karşıt gerekçeler, büyük ölçüde Avrupa’nın, Helen ve Hıristiyan ortak mirasının bir ürünü olduğu 

anlayışına dayanmaktadır; ancak konunun bu boyutu çoğu kez açığa vurulmamaktadır. Bu bağlamda 

Avrupa’nın coğrafi olmaktan çok, kültürel bir oluşum olduğu, Türkiye’nin bu oluşum kapsamında 

değerlendirilemeyeceği görüşü yaygın bir biçimde dile getirilmektedir.  

Kültürel Kimlik Kavramı Açısından Avrupa 
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Böyle bir ortamda birey/yurttaş hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, çoğulcu ve 

katılımcı demokrasinin sağlanması tam olarak gerçekleşmediğinden, sürekli yeniden ve birlikte 

tasarımlanması gereken Avrupalılığın ölçütleri olan kültürel değerler ve evrensel haklar ve kültürel kimlik 

gibi konular henüz yeterli ölçüde tartışılamamıştır. Tarihsel, dinsel, toplumsal ve doğal etmenlerin 

biçimlendirdiği kültürel kimlik kavramı başlı başına çok-boyutlu ve duyarlılık içeren bir konudur. Bu 

nedenle, bireysel özgürlük ve en geniş bir demokrasi içerisinde konunun Avrupa ve Türkiye’de 

önyargısız, nesnel, eleştirel ve yapıcı bir yaklaşımla ele alınmasının gerekli ve yararlı olduğu açıktır.  

Avrupa'da deneyimlenen ötekileş(tir)me ve dışlama geleneğini bağlamında kültür, kültürel 

kimlik, kültürel etkileşim,  tek-kültür, çok-kültür ya da ara-kültür gibi kavramlar, “öz” ile “öteki”nin 

etkileşimi kapsamında belirginleştirilmelidir. Kültürler, eşdeğer ve eşittir.  Kültürel gelişimin ancak 

karşılıklı etkileşimle olanaklıdır.   

Çoğu Avrupalı tarafından Avrupa kimliğinin oluşturucu unsurları olduğu belirtilen Helen kültür 

birikimi, coğrafi olarak öncelikle Türkiye’nin de üzerinde bulunduğu topraklar üzerinde geliştirilmiştir. 

Bir kültür değeri/değersizliği, geliştirildiği ortamda yitip gitmez; bunun yanı sıra, nitelik değiştirir ve yeni 

kültürel ürünlere dönüşerek varlığını sürdürür. Konuya böyle bakıldığında, Helen kültür birikiminin 

geliştirildiği coğrafya üzerinde bulunan güncel Türkiye’nin, söz konusu birikime birçok AB üyesi 

ülkeden daha yakın bir konumda bulunmasına karşın, Anadolu'da geliştirilen Helen tin ve sanat 

birikimine karşı ilgisizliğini de eleştirel değerlendirdim.  

Helen bilim ve sanat birikiminden sonra Avrupa’nın kültürel kimliğinin başlıca özelliği olarak 

Rönesans, hümanizm, bilimselleşme ve akılcılaşma anlamında Aydınlanma geleneği öne çıkarılmaktadır. 

Sayılan kültür başarımlarının “salt” Avrupa’ya özgü olduğu biçimindeki öne-sürüm, Avrupa-

merkezciliğin en temel özelliğidir.  

Felsefede Asyalılık/Avrupalılık veya doğululuk/batılılık kavramları belirginleştirilmelidir. Bu 

felsefi ön birikim temelinde Marx'ın/Engels'in Asya Tipi Üretim Tarzı ve Doğu despotizmi savlarını 

eleştirel irdelenmelidir.   

Avrupa’nın ve Hıristiyanlığın tarihsel birikimini biçimlendiren gelişmelerin büyük bir bölümü, 

örneğin, Hıristiyanlığın temel inanışlarını ve uygulanış tarzlarını belirleyen ve kalıcılaştıran konsillerin 

büyük çoğunluğu Anadolu’da, örneğin, İstanbul, İznik, Efes gibi kentlerde gerçekleştirilmiştir. Anılan 

konsiller, yapıldıkları kent adlarıyla Hıristiyanlık teolojisine geçmiştir. Bu nedenle, Avrupa oluşumunda 

Anadolu’yu yok saymak, bir bakıma Avrupa ve Hıristiyanlık tarihini yok saymak demektir.  

Türkiye, sadece coğrafi konumundan kaynaklanan tarihsel birikimle Avrupalı olamaz. Ayrıca, 

Türkiye,  toplumsal yaşamın bütün alanlarında demokrasiyi, insan haklarını, temel özgürlükleri ve 
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yaratılan değerlerin adil bölüşümünü Avrupa ölçüsünde geliştiremediği ve bulunduğu coğrafyada 

toleransın ve barışın güvencesi olamadığı sürece, AB üyesi de olamaz.         

Bu düşünsel çerçeveden değerlendirildiğinde, Türkiye’nin AB üyeliği, hem Türkiye’nin, hem de 

Avrupa’nın yararına olmaktan öte, “uygarlıklar çatışması” kavramında somutlaşan savaş kışkırtıcılığını 

boşa çıkaracağından, asıl olarak dünya barışının yararınadır. Dolaysıyla, hem Türkiye, hem de Avrupa, 

çoğulculuk, tolerans, barış, insan severlik ve temel haklar ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması ülküsünün yeniden canlandırılması çabalarına katkı yapabilmek için, AB üyeliği 

sürecini gerçekleştirmelidir.  

Öte yandan, Türkiye, Avrupalılaşmak için, Türkiyelileşmek zorundadır. Bir başka anlatımla, 

Türkiye üzerinde bulunduğu Anadolu'nun tarihsel-kültürel birikimini, çok-kültürlülüğünü, çok dilliliğini 

ve çok-dinliliğini bir zenginlik olarak görüp, bunların tümünü kapsayacak bir çoğulcu demokratik düzeni 

oluşturmadan Avrupalılaşamaz.  

Christian Marek "Antik Dönemde Küçük Asya'nın Tarihi"
1
 adlı kapsamlı yapıtında bu gerçeği ve 

sorunu çeşitli yönleriyle açığa çıkaran araştırmacılardan biridir. Marek'in anılan kitabının "Küçük Asya 

ve Antik Dünya Tarihi" adlı bölümündeki belirlemeleri uyarınca, "Asya kıtasından Akdeniz'e uzanan" 

Küçük Asya, "genişliği bakımından neredeyse bugünkü Türkiye ile özdeştir." Dolayısıyla, Küçük 

Asya'nın tarihinden söz etmek demek, en azından 11. yüzyıldan itibaren Türkiye'nin tarihinden söz etmek 

demektir. Küçük Asya'nın nüfus ve kültür yapısı, anılan yazarın deyişiyle, "halklar ve kültürler karışımı, 

göçler, fetihler, geri çekilişler, değişen imparatorluklar ve devlet kurmalar" ile belirlenmiştir. Bu yarım 

ada, "çağları aşan/kuşatan sürekliliği, 'yönelimde', 'karışımda' ve 'köprü işlevinde',  (vurgu, Marek'indir; 

OBK) denizler ve kıtalar arasındaki konumuna ve doğasına borçludur."  

Seçenek Avrupalar ve Kozmopolitikleşme  

Avrupa, bir devinim, bir oluşumdur. Bu nedenle, tek ve genel geçer bir Avrupa ve Avrupa 

kavramı yoktur. Eleştirel değerlendirim, yerleşik, kurumlaşmış ve durağanlaşmış şimdiki Avrupa’nın 

çoğulcu demokrasiyi, sosyal adaleti, sivil toplum ve yurttaş katılımını gerçekleştiremediği ve yeterince 

insancılaşamadığı gibi gerekçelere ve savlara dayandırılmaktadır. Türkiye’de kültür felsefesi, sosyolojisi 

ve tarihinin verilerini bireşimleyerek, Anadolu kültür ve felsefe birikiminden de yararlanan bir Avrupa ve 

düşünümsel Avrupalılaşma tartışması ihmal edilmiştir.    

                                                            
1 Christian Marek: "Geschichte Kleinasiens in der Antike"; Verlag C. H. Beck, München 2010. Bu bölümdeki alıntı 
ve göndermeler bu kaynaktandır ve alıntı ve göndermelerin yer aldığı bölümleri belirtmekle birlikte, sayfa 
numaralarını ayrıca belirtmedim.  
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Seçenek Avrupa tasarımları arasında Alman bilimci Ulrich Beck ve İngiliz Edgar Grande’nin 

birlikte kuramsallaştırdıkları “Kozmopolitik Avrupa”
2
 adlı kitap, öne çıkmaktadır. Avrupa’yı bir 

“devinim”, “değişim”, “oluşum”, dolayısıyla da "Avrupalılaşma süreci" olarak tanımlayan bu iki tanınmış 

bilimcinin anılan kitaplarındaki değerlendirmesine göre, Avrupa “taşralılaşmayı” aşabilmek için, 

“açılımların ve kapanımların iç-içeliğini” anlaşılabilir kılan bir “Avrupalılaşma anlatısı” bulmak 

zorundadır. Avrupa “iç pazarının tümlenmesi ve Doğu Genişlemesi’yle”, Avrupa politikası “köklü 

biçimde" değişmiştir. Bu değişim, birtakım kurumsal yeniden-biçimlendirimlerin (reformların) ötesinde 

“Avrupa’yı tümüyle ve köklü biçimde yeniden düşünmeyi” gerektirmektedir (s. 12- 13).  

Geliştirdikleri “Kozmopolitik Avrupa” kuramının Avrupa’nın Avrupalılaşma sürecine ivme 

kazandırabileceğini öne-süren bu iki bilimciye göre, “ya Avrupa ya da ulus-devletler” ikilemini dayatan 

bir tutum başattır. Bu dayatmacı tutumun seçeneği, “kozmopolitik Avrupa’dır.” Bu seçenek, 

Avrupalılaşmanın bir başka seçeneği dışlayan “ya- ya da mantığını” ortadan kaldırabilir (s. 14). “Ulusal 

bakışa ve yöntemsel milliyetçiliğe” dayanan söz konusu “ya- ya da”  mantığı, kozmopolitik Avrupa 

seçeneğinin gerçekleştirilemez olduğu safsatasını yayarak, Avrupa üzerine yürütülen tartışmanın 

“çıkmaza girmesini” sağlamaktadır.     

Ulrich Beck’in “Kozmopolitik Bakış” adlı kitabındaki açımlamasıyla, “evrenselci, görececi ve 

çok-kültürcü” bakıştan ayrılan kozmopolitik bakışı 21. yüzyılda “gerçekçi” kılan veya “kozmopolitik 

gerçekçilik” kavramını ortaya çıkaran etmenler başatlaşmıştır. Başkalığa karşı davranışta “evrenselcilik, 

görececilik, etnikçilik, milliyetçilik, kozmopolitikçilik ve çok-kültürcülük” gibi toplumsal bakış tarzları öne 

çıkmaktadır. Bu bakış tarzları, “birinci modernite, ikinci modernite ve post-modernite” gibi toplumsal 

biçimlenimlerle ilişkilendirilmektedir.  

Beck’e göre, evrenselcilik, görececilik ve milliyetçilik, “ya-ya da ilkesine” dayanmasına karşın, 

kozmopolitizm “hem-hem de ilkesine” dayanır. Böylece gerçekçi bir öz kazanan kozmopolitizm, başka 

olanı “hem içte, hem de dışta (veya dışa karşı) kabul eder.” Kültürel farkları, “başkalığın hiyerarşisine” 

sokmak ve “evrenselci bakışla ortadan kaldırmak” yerine, onları “tanır.” Karşıt kutup olarak 

evrenselcilik-görecelilik veya benzerlik-farklılık kavram çiftleri, "ya-ya da ilkesi" doğrultusunda değil, 

“hem-hem de ilkesi” uyarınca tartışılır ve birbiriyle ilişkilendirilir.  

 

Kozmopolitik Avrupa, Hem Ulusalı ve hem de Ulus-Üstü Olanı Kapsar 

Bu ve diğer açıklamalar, kozmopolitizm kavramı üzerine yoğunlaştığından, söz konusu kavramı 

açımlamak ve kuramsal dayanaklarını ve çıkarımlarını serimlemek gerekmektedir. Ulrich Beck ve Edgar 

                                                            
2 Ulrich Beck/Edgar Grande: “Das kosmopolitische Europa”; Suhrkamp Verlag, Fankfurt am Main 2007.  
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Grande’nin birlikte yazdıkları ve yukarıda kaynak olarak andığım “Kozmopolitik Avrupa” adlı kitabın 

“Kozmopolitizm Nedir?” bölümündeki açımlamasıyla, kozmopolitizm, anılan bilimcilerin söyleyişiyle, 

“farka ve başkalığa değer vermeyi, politik egemenliğin yeni demokratik biçimlerini ulus-devletin ötesinde 

tasarımlama çabalarıyla” bütünleştirir. Dolayısıyla, kavramın özünde “tolerans, demokratik meşruiyet ve 

etkinlik” ilkeleri vardır. Bu ilkeler, kozmopolitizmi, toplum-bilimsel açıdan “kültürel başkalık ile 

toplumsal ilişkinin tikel bir biçimi” olarak belirlemeyi kolaylaştırmaktadır. Kavram özsel nitelikleri ve bu 

ilkeler temelinde “küresel-yöresel, ulusal-uluslararası ikiliğini” ortadan kaldırmaktadır.  

Kozmopolitik Avrupa, "aynı zamanda her ikisidir"; diyesi, aynı zamanda "fark ve bütünleşme"dir. 

Bu yaklaşımda ne ulus-devletler, Avrupa bütünleşmesinin, ne de Avrupa bütünleşmesi ulus-devletlerin 

üzerinde görülür. Ocak 2015’te Fransa/Paris’te “Charlie Hebdo”  adlı mizah dergisine yapılan insanlık 

dışı terör saldırısıyla birlikte bu ülkede aşırı sağcı ve yabancı karşıtı olaylar artmıştır. 

Almanya/Dresden’de ortaya çıkan “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler” adlı yabancı 

düşmanı devinim, Almanya’nın diğer kentlerine de sıçramıştır. Avrupa’nın taşıyıcı gücü durumunda olan 

bu iki ülkedeki gelişmeler, farkı/farklılığı tanıyan ve bütünleşmeyi sağlayan çoğulcu ve toleranslı bir 

Avrupa’nın oluşumunu ilerletmek için daha çok çalışmak gerektiğini göstermektedir.   

Asyalılık-Avrupalılık açısından burada şu düşünceleri öne çıkarmak kaçınılmazlaşmaktadır: 

Kozmopolitizm, mekâna bağlı bir başka anlatımla, sadece Avrupa’ya veya Asya’ya özgü değildir ve 

küresel-yöresel, ulusal- uluslararası, biz-diğerleri gibi ikilemleri veya ikili karşıtlıkları ortadan kaldırır. 

Her yerdeki toplumsal, siyasal ve kültürel edimlerin tümünü harmanlar. Farklılıkları, dolayısıyla da 

düşünsel ve kültürel farklılıkları olağanlaştırır; bütünleşimi özendirir ve böylece kültürel sürtüşmelerin 

ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla, kozmopolitik Avrupa, Doğululuk-Batılılık uzlaşmaz 

karşıtlıklar üretmez. Çoğulculuk ve toleransı temel alarak, başka olanın başkalığını kabul edip, başkaların 

etkileşimiyle, yeniden çoğulcululuk ve tolerans bilincini geliştirmeyi amaçlar.  

Dil, Çok-Dillilik ve Avrupalılaşma 

Yatay Avrupalılaşmanın dolayımlarından ve göstergelerinden biri dil ve çok-dillilik kavramıdır. 

Her toplum, anadilini konuşacaktır; çünkü dil, "kimliğin vazgeçilmez bir kaynağıdır."  

Öte yandan, dil, insanı dünyaya açar. Her insan birden fazla dil öğrenebilir. Çok-dilli insan, doğal 

olarak çok-kültürlü insan demektir. Dil, insanı kültürler ve toplumlar arasında yolculuğa çıkarır; kültürel-

siyasal sınırları aştırır; farklıyla, dolayısıyla da yeniyle tanıştırır. Böylece onun dünyasını genişletir, çok-

katmanlaştırır. Dil, hem sınırlar, hem de sınırsızlaştırır. 

Buna karşın, din, insanı kendi sınırları içinde tutar. İnsan çok-dilli olabilir; ancak çok-dinli 

olamaz. Beck ve Grande'nin deyişiyle, bir insan "aynı zamanda Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman olamaz." 

Dinde "ya-ya da" ilkesi geçerlidir; buna karşın her dil, "hem-hem de" ilkesine açıktır. Her dilin özünde 
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taşıdığı bu ilke, ayrı dünyaların ve insanların ve toplumların "içsel kozmopolitikleşmesinin" de dolayımı 

ve taşıyıcısıdır. Dil, bu öz-yapısından ötürü, her türlü düşünümsel kozmopolitikleşmenin ve düşünümsel 

modernleşmenin, dolayısıyla çoğul Avrupa'nın ve Avrupalılaşmanın da dolayımıdır.  

 Çok-dillilik, her ülke için bir çoğullaşma ufkudur. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye 

toplumunda var olan çok-kültürlülük ve çok-dillilik,  önemli bir değerdir. Konuya böyle bakınca, 

Türkiye'nin içerdiği çok-dillilik, hem Türkiye'yi Türkiyelileştiren, hem de aynı zamanda Avrupalılaştıran 

bir gizil-güçtür. Dolayısıyla, Türkiye içinde birçok dilin konuşulması, Türkiye toplumunu kendi içinde 

çoğullaştırdığı gibi, dünyaya da açmakta, dolayısıyla Avrupalılaştırmaktadır. Bir kez daha vurgulamakta 

yarar vardır: Tekil özelliklerinin ve özgünlüklerinin yanı sıra, her türlü çoğulluğunun ayrımına varan ve 

toplumsal-kültürel yaşamda edimselleştiren Türkiye, Türkiyelileşmek suretiyle Avrupalılaşabilir.  

Avrupalılaşma ve Kimlik Tasarımı 

Kimlik, bireysel kimlik, toplumsal kimlik, siyasal kimlik, dinsel kimlik, ulusal kimlik, yöresel 

kimlik, mesleksel kimlik ve özellikle de bütün bu “alt kimlikleri” içeren bir üst kimlik olarak kültürel 

kimlik kavramlarını içeren çok-katmanlı ve devingen bir kavramdır. Avrupa-Türkiye ilişkileri bağlamında 

daha kapsayıcı kavramlar olan İslami kimlik, Hıristiyan kimliği, Asya ya da Avrupa kimliği gibi tümel 

kavramlardan söz edilmektedir.   

Kimlik, her şeyden önce birey, din/mezhep, toplumsal sınıf,  etnisite/ulus, yöre, meslek ve kültür 

gibi alanlarda bireyin öz bilinci temelinde “özü”, “başka/öteki” diye nitelenenden ayırma uğraşı temelinde 

oluşturulur. Bu yönüyle kimlik bir “tekleşme” ve en geniş anlamıyla bir “ötekileştirme” edimidir. 

Alışılmış ve içselleştirilmiş düşünceler, davranışlar, duyumsamalar, deneyim ve birikimler, 

“aidiyet/mensubiyet” duygusu ve algısı yaratır. Çoğunlukla eleştiri eğilimini azaltan aidiyet ve 

mensubiyet duygusu arttıkça, “özü” önemseme ve değersiz diye ulamlanan (kategorize edilen) “öteki”den 

ayırma ve soyutlama eğilimi de artar.  

 

 

Avrupa Kimliği, Çok-Etmenli ve Çok-Evrenli Bir Oluşumdur 

Avrupa kimliği, düşünümsel modernleşme ve Avrupalılaşma süreçlerine katılan bütün etmenlerin 

ve koşulların etkisiyle tasarımlanır ve biçimlenir. Bu nedenle, Avrupa kimliği, iç içe veya yan yana var 

olan çok-evrende çok-etmenli olarak kurgulanan ve oluşturulan bir kimliktir. Yatay veya ufuksal bir 

Avrupalılaşma, tekil bireysel kimlik, ulusal kimlik ve ulus-üstü bir Avrupalı kimlik oluşturmak ve 

yaygınlaştırmakla olanaklıdır. Böyle bir kimliğin taşıyıcısı anadilini ve onun dışındaki dilleri de kapsayan 

çok-dilliliktir. Avrupa kimliği, tekil kişinin veya topluluğun kendilerini Avrupalı olarak tanımlamalarını 
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sağlayan bilinç benzerliğini ve Avrupa'da birlikte yaşama istenci olarak nitelendirilebilir. Böyle bir kimlik 

oluşturumu, Avrupa'nın yapısıyla, Avrupa'nın ve dünyadaki Avrupalıların öz-anlayışıyla ilgilidir.  

Her kimlik gibi, Avrupa kimlik tasarımı da kapsadığı toplumların, toplulukların ve bireylerin 

kendilerini Avrupalılık kavramını oluşturan özellikler ve belirtilerle özdeşleştirmeleri ve bunu 

edimselleştirerek, "öz-tasarımının, öz-imgesinin ve öz-bilincinin" kapsamını genişletmeleriyle ortaya 

çıkar. Kimliğe temel oluşturan tasarım veya kurgulayım, ortak kişilik özellikleri ve tinsel-düşünsel 

temsiller gibi özgüleştirici tekil niteliklerle belirginleştirilir.  

Avrupa kimliği kavramı en az iki boyutta ele alınmalıdır. Birinci, boyut, tekil birey ve 

toplumların böyle bir kimlik geliştirme istenci ve bilincini kapsar. İkincisiyse, Avrupa kimliğinin politik, 

kültürel ve hukuksal çerçevesidir.  

Devingen ve değişken bir oluşum olan Avrupalılaşma sürecinde belirginleşen Avrupa kimliğinin 

kendisi de bir değişim ve dönüşüm olmak zorundadır. Bir başka anlatımla, Avrupa kimliği kendini sürekli 

değişim ve dönüşüm içinde tasarımlamak ve tanımlamak zorundadır. Çok-uluslu, eğer Türkiye AB üyesi 

olursa, çok-dinli ve çok-dilli bir ortamda biçimlenen Avrupa kimliği özü gereği çoğul bir kimliktir ve bu 

çoğul kimlik, belli bir ortak payda üzerinde yapılanır. Söz konusu ortak payda Avrupa Değerler 

Katalogu'nda dökümü yapılan insanlık değerleridir. 

Dolayısıyla, Avrupalılık kavramında somutlaşan Avrupa kimliliği, salt AB ile de sınırlı değildir. 

Avrupa kimliği, salt ulusal kimlikleri değil, geniş ve çok-çeşitli yöresellikleri de kapsar. Bu yönüyle hem 

çok zengin bir kültür birikimi üzerinde oluşur, hem de çok-renkliliği bireşimlemek için, kapsamlı ve derin 

bir tinsel bireşim gerçekleştirebilmek için, 07 Şubat 1992 Avrupa Birliği Sözleşmesi'nde anlatımını bulan 

bütünleştirici değerleri ve ilkeleri temel almak zorundadır. Anılan sözleşmenin ikinci maddesinde bu 

değerler, "insan haklarına saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti, insan haklarının ve bu 

bağlamda azınlık kümelerine ait kişilerin haklarının korunması" olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üye 

devletlerin temel özelliği "çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, tolerans, adalet, dayanışma ve kadın-erkek 

eşitliği" olan toplum düzenini gerçekleştirmeleri öngörülmüştür.    

Avrupa Konseyi tarafından 1993'te belirlenen Kopenhag Ölçütleri bağlamında demokrasi ve 

hukuk devletinin standartları da Avrupa siyasal kimliğinin oluşturucu öğeleri arasına katılmıştır. Birlik, 

“demokrasi ve hukuk devletinin ilkelerine” dayanmaktadır ve “özgürlük, güvenlik ve hukukun alanını” 

kurmak suretiyle, “insanı” her türlü eyleminin “odak noktasına” koymaktadır.  

Avrupalılaşma bakımından Türkiye'nin en fazla eksikleri, ifade ve bilgilenme özgürlüğü 

alanındadır. Bildirge'nin bu maddesi, aynı zamanda Türkiye toplumunun çoğullaşması ve 

demokratikleşmesi bakımından belirleyici önemdedir. 2002'den beri Türkiye'yi yöneten AKP 

hükümetleri, bu özgürlükleri sağlamada çekimser davranmıştır.  
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Avrupalılık Nasıl Açıklanabilir? 

Bir şeyi belirleyebilmek veya felsefi anlamda tanımlayarak belirgin bir kavram durumuna 

getirebilmek için, o şeyin karşıtını da belirlemek ve kavramlaştırmak gerekir. Dolayısıyla, Avrupalılık 

kavramını tanımlayabilmek için, Asyalılık kavramını da tanımlamak gerekir. Avrupa’da bazı AB üyesi 

ülkelerce Türkiye’nin AB üyeliğine karşı öne sürülen önemli gerekçelerden biri, Türklerin Asyalı veya 

Doğulu olduğu savıdır. Türkler gerçekten Asyalı mıdır? Asyalıysa, ne kadar Asyalı; Avrupalıysa ne kadar 

Avrupalıdır? Asyalılığı ve bunun karşıtı olarak öne çıkarılan Avrupalılığı oluşturan temel özellikler 

nelerdir? Peki, birbirinin karşıtı oluşturucusu olarak kurgulanan Asyalılık-Avrupalılık veya Doğululuk-

Batılılık kavram çifti nasıl açıklanabilir? İnsanlığın düşünce birikiminden yola çıkarak, çeşitli açıklama 

yöntemleri denenebilir. Batı felsefe tarihinde Asyalılık/Avrupalılık kavramını, doğa koşulları ve bunların 

etkisiyle ortaya çıkan üretim araçları üzerindeki mülkiyet ve bunun belirlediği üretim tarzı temel alan 

çözümleme denemeleri olmuştur.  

Örneğin, Avrupa kültürü, toleransı, Rönesansı, hümanizmi ve Aydınlanmayı ürettiği gibi, iki 

dünya savaşını, Mussolini ve Hitler faşizmini ve bunların yıkımlarını da üretmiştir. Dolayısıyla, kültürel 

konularda eleştiri-özeleştiri birbirine eşlik etmeli, birbirini tümlemelidir; çünkü kültürü üreten insan, 

gizil-gücül olarak hem olumluluk, hem de olumsuzluluk olanağını içinde taşır. Bu yüzden, insanlığın 

evrimi düz ve doğrusal bir çizgi izlemez; çünkü yaratılan her kültür ürünü, diyalektik gereği, ipucu olarak 

kendi karşıtını içinde barındırır.  

Avrupalılaşma veya Avrupa Kültürü, Sürekli Değişimdir  

İnsanın özüyle, doğayla ve toplumla irdeleşmesi sürecinde ortaya çıkan ve dil üzerinden aktarılan 

değerlilikler/değersizlikler toplamı anlamında kültür, tarihsel-toplumsal ilerlemeye koşut olarak her 

bakımdan evrim geçiren insan gibi değişir. Kültür değişir; fakat bir kez yaratılan bir kültür değeri ya da 

değersizliği, yok olmaz; tarihsel-toplumsal ilerlemenin etkisiyle biçim değiştirerek yeni bireşimlere 

dönüşerek varlığını sürdürür. Bu ilke özellikle kültürlerin beşiği olarak tanımlanan Anadolu için 

geçerlidir. Bu nedenle, Türkiye, gerçekten Türkiyelileşebilmek için, Helen kültürünü de kapsayan 

Anadolu’nun her türlü düşünce ve sanat birikimini, eleştirel bir yaklaşımla edinmek ve edimselleştirmek 

zorundadır.  

Türkiye ve Avrupa kültürü bir oluşumdur, sürekli devinimdir. Avrupa değerleri arasında sayılan 

tolerans, insancılık, temel insan hak ve özgürlükleri, bilimsellik-akılcılık ve doğal çevreyi koruma bilinci 

de sürekli yeniden tasarımlanması ve tanımlanması gereken değerlerdir.    

Bir insanın salt kendi gücüyle ve katıksız olarak kendi özünden türettiği değerlerin dışında 

edindiği her şey, başkası tarafından geliştirildiğinden, kendisine “yabancıdır.” İnsanın salt özünden 

türettiği değerlerse son derece sınırlıdır. Alfred Kurella’nın “Öz ve Yabancı” adlı olağanüstü yapıtında 
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serimlediği gibi, aslında her kültür ürününde “öz” ve “yabancı” öğeler bir araya gelir ya da getirilir. 

“Özün” ve “yabancının” birlikteliği ve etkileşimi olmaksızın, kültür ürünü oluşamaz.
3
 Ernst Bloch’un 

"Felsefeye Tübingen Girişi"nin "Kendinden Dışarı Çıkma" bölümündeki söyleşiyle, “iç” içliğinin, ya da 

“öz” özlüğünün ayrımına varabilmek için, “dış”a çıkmak durumundadır.  “İç” yeniden kendine dönüp 

kendini tanımlayabilmek için, “dışı” deneyimlemiş olmak zorundadır. Öğrenme denilen ve dış ile 

etkileşimle gerçekleşen süreç, başka türlü yürümez.  

Bu belirlemeler, özellikle düşünümsel Avrupalılaşma veya düşünümsel modernleşme için 

geçerlidir. “Hem- hem de” ilkesi uyarınca, düşünümsel Avrupalılaşma, hem ulusalı, hem de ulus-üstünü 

içermek ve harmanlamak zorundadır. Bu, Türkiye örneğinde şöyle somutlaştırılabilir: Türkiye, ancak ülke 

ölçeğinde bütün çeşitliliklerini içererek Türkiyelileşebilir. Bu anlamda Türkiyelileşmiş bir Türkiye, 

Avrupalılaşma kapsamında ulusalı oluşturur. Düşünümsel bir oluşum anlamında Avrupa’ysa, 

topluluklaşabilmek için, hem kapsadığı ulusalların tümünü buluşturmak, hem de bunları ulus-

üstüleştirmek zorundadır. Bu çok açık bir diyalektik gerilim ilişkisidir. Bu ilişki verimlileştirilemediği 

takdirde, verimsizliğe, dolayısıyla da bütünleşmeye değil, ayrımlaşmaya dönüşür. 

Türkiye, Avrupalılaşabilmek için, "yabancı"yı simgeleyen Avrupa oluşumuyla buluşmak ve 

etkileşmek zorundadır. Hem Avrupa oluşumunun dışında durmak, hem de AB üyesi olmak istemek söz 

konusu olamaz.     

Batı ya da Hıristiyan-Avrupa kültürünün akılcılık ve üretkenlik gibi yönleriyle Müslüman-Doğu 

kültüründen üstün olduğu biçimindeki savlar sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Kültür bilimsel 

tartışmada “Avrupa ya da Hıristiyan-merkezcilik” olarak adlandırılan bu tür görüşler, her bakımdan 

sakattır; çünkü bu sava veya öne-sürüme göre, akılcılık, yenileşme, Aydınlanma ve insan hak ve 

özgürlükleri gibi özellikler sadece Avrupa kültürüne özgüdür ve sadece Avrupalılar bu değerleri yaratma 

yeteneğine sahiptir.  

Çok-Kültürlülük,  Avrupalılaşmanın İtici Gücüdür 

Her kültür, geliştirildiği ve etkinleştiği sınırlar içerisinde var olan çeşitliliği ya da çoğulluğu 

içerir. Hiçbir toplum, insanların gelir ve eğitim düzeyi, ulusal ve coğrafi kökeni dolayısıyla da yaşam 

koşulları bakımından benzeşik değildir. Bu nedenle, kültürel alanda çeşitlilik ve çoğulluk ilkin kendisini 

sosyo-ekonomik alanda gösterir. Bir toplumu oluşturan katmanlar ya da sınıflar, üretime katkılarından 

bağımsız olarak, ancak üretimden aldıkları paya uygun olarak farklılaşırlar.  

Yaşam biçimlerinin/tarzlarının farklılığı, öncelikle yeme-içme, giyim-kuşam, konut, çalışma, 

sorun belirleme ve çözme, insan ilişkisi, dil kullanımı ve günlük yaşamı biçimlendirme gibi alanlarda 
                                                            
3 Alfred Kurella: “Das Eigene und das Fremde- Beitraege zum sozialistischen Humanismus”; Dietz Verlag, Berlin 
(Demokratik Almanya Cumhuriyeti) 1981 
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somutlaşır. Farklı toplumsal katmanların, yaşam koşullarını iyileştirmek için oluşturdukları istemler de 

farklıdır. Farklı istemler, demokrasi kültürü içerisinde toplumsal adalet, insan hak ve özgürlükleri ve 

bölgesel eşitsizlikleri giderme isteği bağlamında uyumlulaştırılabileceği gibi, tersi uygulamalarda ve 

durumlarda gerilimlere de neden olabilir.  

Her kültür, gerek iç çeşitliliği ve sosyolojik katmanlaşması, gerekse diğer kültürlerle etkileşimi 

nedeniyle çoğuldur ve bu niteliğiyle çoğulculuğa eğilimlidir. Kısa ve kesin anlatımla: Değişen yoğunlukta 

olsa da, her kültür özünde çok-kültürdür. Kültürler taş ya da dondurulmuş yapılar değildir. Bu nedenle, 

yan yana ya da bir arada bulunan kültürler arasında da etkileşim gerçekleşir. Dolayısıyla çok-kültürlülük, 

hem bir durumdur, hem de etkileşimin gerçekleştiği bir ortam ve süreçtir. Bu olgunun en belirgin olarak 

gözlemlendiği alanlardan biri de kuşkusuz Avrupa’dır. Özellikle iş-göçü nedeniyle, İngiltere, Fransa ve 

Almanya’da kültürel çeşitlenme ve çoğullaşma belirginleşmiştir.  

Özetle, toplumsal iç-ayrışma ve doğal koşullar, her tekil kültürü çoğullaştırır; çok-kültürlüleştirir. 

Kendi içinde çok-kültür olan tekil kültürlerin bir araya gelmesi, bir toplumsal gerçeklik olarak çok-

kültürlülüğü belirginleştirir. Bu yaklaşım uyarınca, Avrupalılaşma, çok-kültürlü ortam ve bu ortamda 

biçimlenen yeni ara-kültürün oluşması ve belirginleşmesi olarak tanımlanabilir.   

Kültürel Çoğulculuk, Türkiye ve Avrupalılaşma 

Her kültürün içinde barındırdığı etnik, dinsel ve mezhepsel öğeler, demokratik, eşitlikçi ve uygar 

bir yurttaşlık ve karşılıklı sorumluluk anlayışı içerisinde bütünlüklü bir yurt sevgisi veya ortak kimlik 

temeline oturtulamadığı takdirde, birtakım sorunlar ve gerilimler yaşanabilir. Nitekim 

Anadolu’nun/Türkiye’nin geçmişi bu tür olumsuz örneklerle doludur.  

Avrupa Birliği ve Avrupalılaşma bağlamında da Türkiye, hem öz değerlerinin çoğulculaşması ve 

insancılaşmasını sağlamaya, hem de Avrupa’nın içerdiği kültürlerle etkileşerek, ulus-üstüleşmeye 

uğraşmalıdır. Bunun yanı sıra, tolerans sınırlarını ve çoğulculuğu yaygınlaştırmak isteyen Avrupa Birliği 

de başta İslam dini olmak üzere, Türkiye’nin özgünlüklerini bir değer olarak edimselleştirmek suretiyle, 

hem kendinin, hem de Türkiye’nin Avrupalılaşma sürecini ilerletebilir. 

Türkiye’nin Türkiyelileşmesinin bütün ulusal ve mezhepsel kimliklere her alanda hak eşitliğinin 

sağlanmasıyla olanaklıdır.  

Tarihsel gelişimi açısından Ortodoks İslam’a tepki biçiminde filizlenen ve giderek inanç ve 

yaşam biçimine dönüşen Heterodoks İslam geleneği, büyük ölçüde Bâtınilik, Melametilik, Fütüvvetçilik 

ve Babailik ve özellikle de Bedreddinilik gibi Anadolu Müslümanlığını biçimlendiren düşünsel ve 

eylemsel akımların etkisiyle biçimlendirilmiştir. Bu gelenek, kutsal metinlerin içrek anlamlarının “farklı” 
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yorumlanabileceği, insanın “hata/yanlış” yapabileceği ilkesinden yola çıkarak, giderek daha fazla 

dünyasallaşmayla oluşmuş ve konumlanmıştır.  

Ortodoksluğa koşut ve ona tepki olarak gelişen Heterodoksi, İslam öncesi birikimden, Hallacı 

Mansur, Ahmet Yesevi, Fütüvvetçilik-Ahilik hareketi, Babai başkaldırısı, bu başkaldırının türevlerinden 

olan dervişler geleneğinden, Bektaşilikten beslenmiştir. Ayrıca, Yunus Emre’den, İmadettin (Seyyid) 

Nesimi’den, Şeyh Bedreddin’den, Pir Sultan Abdal’dan, Niyazi Mısri’den, Dadaloğlu’ndan, Âşık Veysel 

ve daha nicelerinden etkilenerek, bunlardan varsıllaşarak ve her türlü baskı, zulüm ve yok etme 

girişimlerine karşın varlığını koruya-gelmiştir.  

Ezilenlerin, dışlananların, sömürülenlerin ve bir biçimde insan yerine koyulmayanların bir 

anlamda sığınağına dönüşen Heterodoks gelenek, bağdaşımcı ve özgürlükçü yönüyle Anadolu’da insan 

aklının dünyasallaşmasına, dolayısıyla laikliğin veya sekülerleşmenin özünü oluşturan eleştirel ve 

sorgulayıcı düşüncenin gelişim sürecine önemli ve kalıcı katkı yapmıştır. Söz konusu bağdaşımcı birikim, 

Türkiye’nin Avrupa ile demokrasi ve insan hak ve özgürlükleri alanında bütünleşme sürecinde yapıcı bir 

temel oluşturmaktadır. Bu yönüyle Avrupalılaşmanın önemli dayanaklarından biridir.    

Türkiye Kökenlilerin Almanyalılaşma ve Avrupalılaşma Koşulları 

Asya/Asyalılık ve bunun karşıtı gibi kullanılan Avrupa/Avrupalılık göreceli bir kavramdır. Bu 

kavramlar zamanla değişen bir oluşturu, kurgu veya tasarımdır.  Her kurgu/tasarım gibi, 

görecelileştirilmek zorundadır; çünkü hiçbir kurgu/tasarım, olguyu veya gerçeği tümüyle yansıtamaz.   

Almanya'daki Türkiye kökenliler kültürel kimliklerini, çok-etmenli, çok-katmanlı, çok-dilli ve 

çok-kültürlü bir ortamda bir yaşam ortamında tasarımlamakta ve oluşturmaktadır. Kimlik oluşumunda 

önemli bir etmen özdeşleşimdir. Almanya’da Türkiye kökenlilerde özdeşleşim, ortak tarihsel birlikteliği 

ve ulusal kökeni, dini ve dili öne çıkaran aidiyet kümesi ile daha çok güncel gereksinmelere gönderme 

yapan referans kümesinin etkisiyle biçimlenmektedir. Avrupa’da öncelikle de Almanya’da çok-kültürlü
4
 

göçmenlik ortamında kimlik oluşturan Türkiye kökenli gençler, yaşam öykülerinde önemli bir dönem 

oluşturan ergenlik döneminde geçmiş ile gelecek bağlantısı irdelenmekte; öz düşünüm yoğunlaşmaktadır. 

Böylece karşılaştırma yapma eğilimi artmakta; kimliğin çocukluk döneminde edinilen bazı öğeleri 

yıkılmakta; yeniden kurulmakta; daraltılmakta veya genişletilmektedir.  

Türkiye kökenliler, 'fiziksel kimlikleri' diye adlandırılan dış görünümleri, yasal kimlikleri, 

kökenlerini açığa vuran ve pekiştiren 'ulusal ya da etnik kimlikleri' ve içinde bulundukları toplumsal-

                                                            
4 Burada çok-kültürlülük kavramı, Almanya'da birçok kültürün yan-yanalığını ve/veya birlikteliğini anlatmak 
amacıyla kullanılmakta; bir durum ya da ortam olarak değerlendirilmekte; söz konusu kavrama, ideolojik bir işlev 
yüklenmemektedir. Türkiye kökenlilerin kültürel kimliği de bu çok-kültürlü ortamda biçimlenmektedir. 
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siyasal yaşam koşullarınca belirlenen 'toplumsal kimlikleri' nedeniyle, Alman çoğunluk toplumunca çoğu 

kez doğru anlaşılamaz, önyargı ve dışlanmayla karşı karşıya kalmaktadır. 

Almanya'nın Kültürel Çoğulculaşma Yeterliliği ve Avrupalılaşma  

Almanya gibi işgöçü alan toplumların önemli bir bölümü, kültürel özgünlükleri; çeşitliliğin, çok-

seçenekliliğin, dolayısıyla da bir anlamda demokratik çoğulculuğun özendiricisi olarak görme 

eğilimindedir. Nitekim Almanya eski cumhurbaşkanı Christian Wulff 2010 yılında "İslam da Alman 

Kültürünün bir parçasıdır" demek suretiyle, söz konusu demokratik çoğulculuğu dışa-vurmuştur. Benzer 

bir söylemi Alman Protestan Birliği Başkanı da dile getirmiştir. Almanya Başbakanı Angela Merkel de 31 

Aralık 2014 günü yaptığı yeni yıl konuşmasında İslam karşıtlığının sakıncalarını dile getirmiştir. Bu 

tutum, önemli bir tolerans göstergesidir.  

Avrupa ve Federal Almanya'da halen varlığını sürdüren İslam ve Türk karşıtlığının 

yaygınlaşmasında siyasi partilerin büyük payı Almanya'daki bazı tutucu siyasal partiler içerisinde yer alan 

kümelerce gündeme getirilen 'yönlendirici kültür' (Leitkultur) önermesi, ayrımcı bir etki yaratmıştır. 

Çoğunluk toplumunun ulus-merkezci bu tavrı, göçmen azınlığın içe kapanmasına ve özsel kültürel 

duyarlılıkların korunması, hatta aşırı abartılmasına ortam hazırlamıştır.  

Ulus ve din-merkezci yaklaşımın bir dışa-vurumu olan bu anlatım,  Türkiye kökenli topluluğun 

kültürel özgünlüğünü yok sayma ve onu Alman çoğunluk kültürüne bağımlılaştırma girişimi olarak 

algılanmaktadır. Ayrıca, bu yönlendirici kültür anlayışını ortaya atan siyasal çevreler, kibirlilik, 

dışlayıcılık ve küreselleşmeyi gözetmemekle eleştirilmiştir.
5
 

Ocak 2015'te ortaya çıkan “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler” Pegida 

devinimi, bu siyasal tutumun türevlerinden biridir. 

Çok-katmanlı ve çok-etmenli bir ortamda yeni bir kültür oluşmaktadır. Çok-kültürlü ortamın bir 

ürünü olan bu yeni kültür, 'ara-kültür' olarak da tanımlanmaktadır.   

Çok-kültürlü ortamda yaşayan Türkiye kökenlilerin kültürel kimlik anlayışları ve duyarlılıkları da 

söz konusu ara-kültürün etkisiyle ya da en azından o doğrultuda oluşmaktadır. Bu olgu, Avrupalılaşma 

sürecini olumlu etkilemektedir.  

Türkiye kökenliler Avrupa'da kültürün ve sanatın çoğullaşmasına önemli katkılar yapmaktadır. 

Örneğin, Almanya'da Türkiye kökenli yazarlarca üretilen edebiyat, diyesi, "göçmen işçi edebiyatı" ya da 

"salt Alman edebiyatı olmayan bir edebiyat" geniş yazınsal bir yaratım yelpazesinde etkinleşmektedir. Bu 

                                                            
5 Presse Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayerns (AGABY) zum Eckwertepapier der CDU 
zur Einwanderung. 
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edebiyat, güncel Alman edebiyatının en devingen parçalarından birini oluşturmaktadır. 1980'li yılların 

ortasına değin Aras Ören, Yüksel Pazarkaya, Şinasi Dikmen, Fakir Baykurt, Aysel Özakın, Yusuf Ziya 

Bahadınlı ve daha birçok yazıncı, Türkiye kökenli topluluğun, toplumsal, siyasal, yasal, eğitimsel 

sorunlarını ve kültürel gereksinmelerini konulaştırarak, bunların Alman toplumuyla bütünleşmesine katkı 

yapmıştır.  

İkinci ve üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin toplum yaşamında etkinleşmesiyle birlikte, büyük 

çoğunluğu Almanca yazan Zafer Şenocak, Emine Sevgi Özdamar, Rena Demirkan, Zehra Çırak, Feridun 

Zaimoğlu, Selim Özdoğan, Akif Pirinççi ve daha birçok yazarın da katkısıyla, edebiyat alanında yeni bir 

biçemselleştirme tarzı biçimlenmektedir. Bu yazarlar, Türkiye kökenlilerin kültürel kimlik belirleme 

süreçlerine yeni boyutlar katmaktadır.  

Çoğulcu-Demokrasi ve Tolerans, Avrupalılaşmanın Güvencesidir 

Türkiye kökenli topluluk, giderek belirginleşen sosyolojik bir iç ayrışma yaşamaya başlamıştır.  

Bu ilişki zenginleşmesi,  göçmen kökenlilerin kimliğini Avrupalılaştırmaktadır; çünkü Hegel'in 

belirlemesiyle, birey, geliştirdiği ilişkilerin toplamıdır.  

Federal Almanya Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’un çifte yurttaşlık kapsamında dile 

getirdiği konuya ilişkin açıklamalar, önemli bir adımdır ve zaman geçirilmeden edimselleştirilmelidir. 

Almanya siyaset kurumu ve toplumu, Türk(iye) ve İslam karşıtlığının tarihsel kökleri ve güncel 

görünümlerini eleştirel bir değerlendirmeyle etkisizleştirici önlemleri uyguladığı takdirde, Almanya'daki 

Türkiye kökenlilerin Almanyalılaşmasına da katkı yapacaktır.  

Federal Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler arasında Almanyalılaşma, dolayısıyla da 

Avrupalılaşma eğilimi sürekli ve istikrarlı bir biçimde güçlenmektedir. Nitekim Alman yurttaşlığına 

geçenlerin önemli bir bölümü Türkiye kökenlidir.
6
 Yabancılar arasında özellikle Türkiye kökenliler, “çok 

daha belirgin olarak yurttaşlığa geçme eğilimi” sergilemektedir. Öte yandan, çifte yurttaşlık olanağının 

olmaması, yurttaşlığa geçmek isteyenlerce önemli bir engel olarak görülmektedir. 

Aralık 2014’de yeni yurttaşlık yasasında yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu yenilikler 

uyarınca, yabancı anne-babaların Almanya’da doğan ve büyüyen çocukları, “anne-babalarının yabancı 

devlet yurttaşlığının” yanı sıra, doğuştan itibaren Alman yurttaşlığı hakkını edinmektedir. Bu çocuklar, 

Alman yurttaşlığının yanı sıra, anne-babalarının yurttaşlığını da korumaktadır. Bu düzenleme, bütün 

yakınmaları ortadan kaldırmasa da, Türkiye kökenlilerin Almanyalılaşma ve Avrupalılaşma eğilimlerini 

güçlendirici bir ilerleme niteliği taşımaktadır.   

                                                            
6Susanne Worbs: “Einbürgerung von Auslaendern in Deutschland”; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Working Papier 17, 2008 
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Federal Almanya Hükümeti’nin Göç, Sığınmacı ve Bütünleşme görevlisinin Eylül 2014 tarihli 

“Almanya’da Yabancıların Durumu”
7
 adlı raporuna göre, 2012 itibariyle Almanya’nın toplam nüfusu, 

81.9 milyon kişidir. Bunlardan 16,3 milyonu göçmen kökenlidir. Bu verilere göre, Almanya’da yaşayan 

her beş kişiden biri göçmen kökenlidir. Göçmen kökenli olanların üçte biri Almanya doğumludur. 

Göçmen kökenliler arasında ilk sırayı alan Türkiye kökenlilerin oranıysa, 18. 3’tür.  

Türkiye kökenlilerin Almanyalılaşması ve Avrupalılaşması açısından üzerinde durulması gereken 

bir başka konu dil ve çok-dilliliktir. Anılan rapora göre, dil eğitimi ve çok-dilliliği geliştirme konusunda 

Almanya kurumları üzerine düşeni görevi yerine getirmemektedir. “Toplumsal ve bireysel çok-dillilik 

potansiyeli” okul-öncesi, ilk ve ortaöğretimde kurumlarınca “yeterince”  desteklenmemektedir. Bu alanda 

yapılması gereken çok şey vardır.  

Aynı Almanya gibi, Türkiye de yurtdışındaki Türkiye kökenlileri araçsallaştırma politikasını 

bırakmalı, onların içinde yaşadıkları toplumun özerk, özgür ve etken bir parçası olabilmeleri için gerekli 

olan 'eleştirel bir bilinç' geliştirmelerine yardımcı olacak kültür sunuları yapmalıdır.  

Almanya'daki Türkiye kökenliler geliştirdikleri çoğulcu-demokratik ve eleştirel Avrupa 

kimliğiyle, hem Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştiren sağlam bir köprü işlevi 

görmektedir, hem de böylece Türkiye’nin Avrupalılaşmasına ivme kazandırmaktadır. 

Anadolu'nun zengin ve kapsamlı kültür birikimi, Selçuklu ve bir Balkan imparatorluğu olan 

Osmanlı'nın kültürel çoğulculuğu, toleransı ve Batı yönelimi, çağdaş Türkiye'nin kuruluşundan sonra 

gerçekleştirilen Batılılaşma atılımları ve bütün bunları içselleştirmiş olan Türkiye toplumunun 

uygarlaşma istenci, Türkiye'nin Avrupalılaşması için uygun, hatta zorlayıcı bir temel oluşturmaktadır. 

Buna karşın, 2002'den bu yana Türkiye'yi yöneten ve 2007'den sonra da giderek Sünni İslami bir 

dinselliği öne çıkaran AKP, Avrupa Birliği üyeliği ve Avrupalılaşma hedefinden uzaklaşmaktadır.  Öte 

yandan, Türkiye toplumunun Avrupa yaşam tarzını içselleştirmiş bölümlerini temsil eden CHP başta 

olmak üzere, muhalefet partileri de AKP hükümetlerini Avrupalılaşmaya zorlayan bir tutum sergilemekte 

zorlanmaktadır. Böyle olmakla birlikte, Türkiye toplumu istenci ve bilinci ölçüsünde Avrupalılaşma 

sürecini sürdürecektir. Ortak tarih ve coğrafya nedeniyle, ne Türkiye Avrupa'dan, ne de Avrupa 

Türkiye'den vazgeçebilir.   

  

                                                            
7 10. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die 
Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Oktober 2014), – Kurzfassung für die Presse – 
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CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTEDE KURALLI SPOR 

ETKİNLİKLERİNİN SÜRECE ETKİLERİ (SOSYAL YAŞAM,GRUP İÇİ ETKİNLİKLER): 

ÇANAKKALE İLİ LAPSEKİ İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 

Hatice TİLTAY 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi EYTP 

Öğretmen-Lapseki-Çanakkale 

 

 

Özet 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale 
gelen bir bozukluktur. 25-30 kişilik bir sınıfta en az 1-2 dehb olan çocuk görülmektedir. 

Hiperaktivite belirtileri: Yerinde duramazlar, Oturması gerektiği halde oturamazlar,  Sessiz sakin oyun 
oynamakta güçlük çekerler, Yerli yersiz koşup tırmanırlar, Çok konuşurlar, Çoğu zaman sorulan soru 
tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar, Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,  Sırasını beklemekte zorlanırlar, Olaylara 
veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler. 

 ikkat eksikliği belirtileri : Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler, Dikkatlerini yaptığı işe 
veya oyuna vermekte zorlanırlar, Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri 
kaybederler, Siz konuşurken dinlemez gibi görünürler, Detayları gözden kaçırırlar, Düzensiz görünürler,  Uzun süre 
zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar, Unutkandırlar,  İlgileri kolayca başka 
yönlere kayar. Tanı için çocukta bu iki gruptan birinde ya da her ikisinde yer alan belirtilerin en az 2/3’si 
bulunmalıdır. 

0-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem; insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun 
olduğu dönemdir.2-6 döneminde çocuğun beden eğitim ve spor etkinlikleri ile tanışmasıyla çocuk sadece  bedenini 
koordineli kullanmayı öğrenmez aynı zamanda bu becerilere sahip olmakla kazandığı özgüven ile çevreyle olan 
iletişimi de güçlenir. Böylece bu dönemde yapılan beden eğitimi ve spor aktiviteleri çocukların motor ,sosyal ve 
bireysel gelişimlerini önemli ölçüde etkileyecektir. 

Bu çalışmanın amacı; okul öncesi dönemde dehb olan çocuklarda kurallı spor etkinliklerinin yapılan kısa 
süreli, tekrarlanan uygulamalarla sosyal yaşam ve grup içi etkinliklerde dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi gidermede 
sürece ne düzeyde etkili olduğunu saptamaktır. Okul öncesi dönemde ortaya çıkan dehb li öğrencilerin grup içi 
yandaşlarıyla ilaç yada başka tedavi yöntemleri denenmeden sosyalleşmelerini ve iyileşmelerini çabuklaştırmak, 
süreci hızlandırmak araştırmanın önemini ortaya koymaktadır .Bu araştırma Çanakkale ili Lapseki ilçesinde 7 erkek 
1 kız öğrenci toplam 8 öğrenci ile 12 haftalık uygulama sonucunda hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem ,dehb, okul öncesi dönemde spor etkinlikleri 
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Okulöncesi Eğitimin Tanımı 

Okulöncesi Eğitim, “0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine 

uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden 

gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi biçimde 

yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan, bir eğitim sürecidir” 

Okulöncesi Eğitimi; “Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaş 

çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını 

sağlayan; onların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi 

biçimde yönlendiren, bir eğitim sürecidir.”  

MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ nda okulöncesi eğitim; “  olarak zorunlu 

ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar” (MEB, 1739 Sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu) ifadesiyle tanımlanmıştır. 

Okulöncesi Eğitimin Önemi 

“Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş bu çocuğun 

özelliklerini yönetme, teşvik etme, ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir” Bu nedenle de 

özellikle okulöncesi eğitim gerekli ve çok önemlidir. 

“Okulöncesi dönemde kolayca kazanabilecek davranışlar ilerde değiştirilmesi zor olabilecek 

kalıcı kişilik özellikleri olarak ortaya çıkar” “Çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar, çocukların 

okulöncesi yaşlarındaki yaşamlarının daha ileriki yıllarda fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve zihinsel 

gelişmelerini etkileyen en önemli etkenlerden olduğunu ortaya koymaktadır” “Çocuk sadece okulda 

sosyal kabul gören davranışları öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda aile dışındaki yetişkinlerle ve kendi 

yaşıtlarıyla etkili bir şekilde etkileşimde bulunma yollarını da öğrenir” Bu nedenle de okulöncesi 

dönemde çocuğa verilecek eğitimin çok nitelikli olması gerekmektedir. Çocuğun doğru davranışları, iyi 

alışkanlıkları kazanması, bütün gelişimlerinin olumlu şekilde geliştirilmesi bu dönemin ve bu eğitimi 

verecek olan öğretmenlerin yeterliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

 “Okul öncesi dönemde her alanda verilen eğitimin niteliği ve içeriği örgün eğitime temel 

oluşturması bakımından önemlidir” Özellikle burada verilecek olan eğitimin aile ile de işbirliği 

sağlanarak devam ettirilmesi eğitimin kalitesini ve niteliğini arttıracaktır. 

Ayrıca “sosyo-ekonomik ve kültür düzeyleri farklı ailelerde büyüyen çocuklar arasında meydana 

gelen eğitim farklılıklarını, asgari seviyeye indirerek, toplumun her kesimindeki çocuklara daha iyi bir 

gelişim ortamı yarattığından, okulöncesi eğitim büyük önem kazanmaktadır” . 
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Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, 

sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi 

uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.  

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem 

olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen 

çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. 

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem 

olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen 

çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi 

eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. 

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve 

çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin 

ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak 

değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi 

önem kazanmaktadır. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim 

özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken 

çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği 

bir konu olmaktan çıkmış durumdadır. 

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve 

sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. 

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul 

öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu 

ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu yada olumsuz anlamda verilen her şey, 

onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir. 

3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır, 6 yaşına kadar bir 

profesörden 2 kat hızlıdır. Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-

6 yaş grubunda,  gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim 

almış olanlara göre 1.  Sınıf  başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı 

geçmektedirler.12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir, 15 yaşında yetenek sınavlarında % 90 -100 

arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında 

dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal insanlar olurlar.  
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Okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel aktivite / spor alışkanlıklarının geliştirilmesi;0-6 yaş 

dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun 

olduğu dönemdir. Doğumdan itibaren başlayan süreçte, bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal, 

gelişim açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazandırmaktadır. 0-6 yaş arasında 

alınan eğitim ve bu eğitimlere karşılık gelişen etkiler ve kazanılacak alışkanlıklar daha sonraki 

dönemlerde kazanılacak becerilere temel teşkil eder; kişilik gelişimine katkıda bulunur. Çocuğa erken 

yaşlarda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar çocuğun daha 

sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek güçtedir. Çocuklar 

beden eğitimi ve spor etkinlikleri çerçevesinde yetenek sınırlarının farkına varırken vücutlarını 

kullanmaya ilişkin deneyimleri etkin boyuta getirebilirler. Çocuğun sosyal gelişiminin hızlı bir artış 

gösterdiği dönem olan 2-6 yaş döneminde çocuğun beden eğitim ve spor etkinlikleri ile tanışması ile 

çocuk sadece bedenini koordineli kullanmayı öğrenmez; aynı zamanda bu becerileri sahip olmakla 

kazandığı özgüven ile çevreyle olan iletişimi de güçlenir. Böylece bu dönemde yapılan beden eğitimi ve 

spor aktiviteleri çocukların motor, sosyal ve bireysel gelişimlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Ancak 

Özer D. ve Özer K’nin belirttikleri üzere anaokullarında çocukların eğitiminde en az yer verilen ve aileler 

tarafından da en az önem gösterilen etkinlik, beden eğitimi ve spor etkinlikleridir. Böylece beden eğitimi 

programlarının bilinçli bir şekilde planlanıp uygulanmaması okul öncesi eğitimde büyük bir eksiklik 

oluşturmaktadır. Toplumun temel amaçlarının başında, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler 

yetiştirmek gelir. Ancak günümüzde çocuğun zevk ve eğlence ile yapması gereken spor uygulamalarının 

yerini aşırı yüklenmeli ve ne olursa olsun kazanma arzusu içeren çalışmalar almıştır. Hâlbuki esas amaç 

kalp-dolaşım ve solunum sistemlerini güçlendirmek, sinir kas koordinasyonunu, esneklik, kuvvet, 

dayanıklılık gibi motor özellikleri geliştirmek, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, yapacağı spor dalı için 

alt yapısı hazır bireyler yetiştirmek olmalıdı .Bu dönemde uygulanacak beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

ile çocuklarda nöro- musculer sistemde meydana gelecek değişikler aşağıdadır. 

Motor öğrenme: Deneyim ile bir hareketin öğrenilmesini ve performansta meydana gelen 

ilerlemeyi ifade eder. Performansta ilerleme olması ve bu ilerlemenin öğrenme sonucu olması ile motor 

öğrenmeden bahsedilebilir. Algısal motor öğrenme: Uyarıcıların duyular yolu ile algı merkezine iletilmesi 

ve algılamanın motor davranış üzerindeki etkisini belirtmektedir .Beceri: Kısa süre içerisinde güç 

kazanma. Hareketi öğrenebilme ve değişik durumlarda amaca uygun, çabuk şekilde tepki gösterebilme 

yeteneğidir. Motor beceri: Bir hareketin yapılmasında kuvvetin gerekli şekilde kullanılmasını ifade eder. 

Bu kullanım deneyim ve öğrenme ile hareketin doğru bir şekilde yapılmasını içermektedir.Uzak algısı: 

Bu kavram vücudun nereye hareket ettiği ile ilgilidir. Çocuklar vücutlarının boşlukta nereye ve nasıl 

hareket edebileceğini anlama ihtiyacı içindedir. Tüm hareketler seviye, yön ve stabilite ile doğru orantılı 

olarak bağdaştırılabilir.Seviye, hareketin yapıldığı yükseklikle ilgilidir. Yüksek, alçak veya normal 

seviyede hareketler gerçekleştirilebilir. Yön, hareketin yapıldığı doğrultu ile ilgilidir. Hareket ileriye, 

geriye, aşağıya, sağa-sola doğru olabilirDuyusal gelişim: Çocuğun kendi duyu organlarına gelen 
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uyarımları fark edip onların mukayesesini yapabilmesi ile gelişir. Bu gelişimin üçe ayrıldığı 

söylenmektedir: 

1- Duyu organlarını yönetme kabiliyetini kazanma 

2- Duyu ayırımlarının gelişmesi 

3- Duyular arasındaki bağlantıların gelişimi 

   Çocuk çevresinden gelen olaylara reaksiyon verirken bu reaksiyon sadece duyularının 

gelişmesine bağlı değil, aynı zamanda da olayları kavramasına ve onlar arasında ayrım yapabilme 

yeteneğini kullanmasını öğrenmesine bağlıdır. Ergenlikte görme yeteneği öbür tüm sistemlerin önüne 

geçer. 5 yaşındaki çocuk vücut organlarının yüzde 55’ini doğru olarak ayırabilir. Fiziksel eğitim, 

çocukların kendi organlarını ve potansiyel hareketlerini öğrenmeleri için şarttır. Kavrama yeteneğinin 

gelişimi 

  Kavramaya etki eden faktörler şunlardır: Konuşma ve lisan kabiliyeti, anlama ve hafıza 

yeteneği. Fiziksel egzersiz programlarında çocuklara sadece hareketlerin yapımı değil, aynı zamanda 

onlara geliştirmeyi düşünmeleri de öğretilmelidir. Ayrıca problemleri çözmelerine yönelik rehberlik 

hizmetleri onların kavrama yeteneklerini geliştirir. Çocuklar ilk önce basit bilgileri kavrayabilirler, 

zamanla daha küçük ve komplike bilgileri algılayabilirler. Buna göre kendilerine ilk önce basit, sonra 

komplike hareketler yaptırılmalıdır. Sosyal gelişme, Sosyalleşme, insanın diğer insanlarla olan 

davranışlarını kapsayan ve ömür boyu gelişen bir oluşumdur. İlerleyen yaşlarında çocuklar öğrenci, 

arkadaş, eş gibi çeşitli roller üstlenirler ve farklı çevrelerden gelen alışkanlıklarıyla diğer arkadaşları 

arasında bir sosyal çevreye girerler.  

Okulda öğrendikleri davranışları ile bu sosyal çevrede nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. 

Bu öğrenim şu başlıklarla incelenir: 

1- Ferdi hareketten grup hareketine geçişin öğrenilmesi 

2- Cinsiyet ayrımlarına göre tercih edilen davranışların geliştirilmesi 

3- Aile içinde olan hareket bağımsızlığından bir grup içinde nasıl hareket edileceğini öğrenmesi 

4-Grup içinde rekabetsel davranışların gelişimi 

  Sağlıklı çocuklar için en iyi egzersizler nelerdir? Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi fiziksel 

aktiviteye düzenli olarak en az 30 dk/gün, 3-4 kez / hafta katılmalıdır. Esas olarak onlar için en iyi 

egzersiz, öncelikle düzenli olarak yapılan egzersizdir.3-5 yaş grubundaki çocuklar için en iyi egzersizler; 

fırlatma, yakalama, koşma ve sıçrama içeren aktivetelerdir. Sonuç olarak çocuklar için en iyi egzersiz 

öncelikle düzenli olarak yapılan egzersizdir. Bu egzersizler eğlendirici olmalıdır, risk taşımamalıdır. 
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  Ülkemizde hem çocuklarda ve hem de ebeveynlerinde düzenli fiziksel aktivite/spor yapma 

alışkanlığına sahip olma sıklığının düşük olması, toplum sağlığımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. 

 Bu nedenle; 

1- Anaokulu çağındaki çocukların genel sağlık durumlarının yükseltilmesi, fiziksel aktivite/spor 

düzeylerinin arttırılmasına yönelik olarak sağlık eğitim modelleri ve stratejiler oluşturmak  

2- Çocukların, ailelerin ve öğretmenlerinin fiziksel aktivite yapamama nedenlerini ve bariyerlerini 

belirlemek, 

 3- Çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine yönelik fiziksel aktivite/spor yapmayı geliştirecek 

broşürler ve rehber kitaplar hazırlaması, okul öncesi dönemde (3- 5 yaş) anaokullarına devam etmekte 

olan çocukların fiziksel aktivite /spor alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlayacaktır. 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (5-6 yaş) 

ÖZBAKIM BECERİLERİ: Elbiselerini ıslatmadan elini, yüzünü yıkayıp kurulayabilir. 

 
· Saçlarını tarayıp, dişlerini fırçalayabilir. 

· Tuvaletini yalnız başına yapabilir. 

· Sofra kurallarına uygun olarak çatal, bıçak, kaşık kullanarak yemek yiyebilir.  

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM: 

. Mantıklı, kontrollü ve bağımsız hareket edebilir. 

· Kendi arkadaşlarını kendi seçebilir. Küçük grup oyunları oynamayı sever. 

· Küçük çocukları ve hayvanları çok sever. 

· Yetişkin giysileri giymekten çok hoşlanır 

· Evcilik oynamayı çok sever 

 .Yapamadığı şeyler için yetişkinden yardim ister. 

· Bir oyun için gerekli kuralları anlayabilir ve o kurallara uyabilir. 

. Günlük programın başlangıç ve bitiş zamanını anlayabilir. 

· Basit alış veriş işlerini yapabilir. 

· Kendi ile ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli edebilir. 

.Yetişkin rollerini taklit edebilir 

· Yemek zamanı sohbetlerine katılmayı sever 

·Üzüntü içinde olan arkadaşlarına sempati gösterip yardim edebilir. 

· Basit aletler kullanarak yapı, inşaat oyuncakları ile oyunlar planlayıp oynayabilir. 

· Sorumluluk alır ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilir. 
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· Mantık dişi korkuları olabilir. 

· Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine cok önem verir. 

. Kendi haklarını koruyabilir. 

· Sosyal kuralların nedenlerini anlayabilir. 

· Sakin ve sessiz durmaktan hoşlanmaz. 

· Zaman zaman alıngan olabilir. 

 .Tenkitlerden hiç hoşlanmaz. 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM: 10 - 12 Kadar ana ve ara renk tanıyabilir. 

 .10 - 12 Kadar resmi eşleştirebilir.  

· 12 Parça verildiğinde 10 parçalık bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe yaramayan 2 taneyi ayırabilir. 

· İki değişik ses arasından ayni ve farklı olanı seçebilir. 

· Görmesem bile tanıdığım bazı sesleri tanıyabilir. 

· Dokunarak soğuk sıcak ilik nesneleri ayırabilir. 

· Görmeden dokunarak kumaşların özelliklerini tanıyarak eşleştirebilir. 

 . 8 sayısının ardından gelen sayının ne olduğunu söyleyebilir. 

· 20'ye kadar olan nesneleri sayabilir. 

.Dakika belirtmeden saati söyleyebilir. 

.1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp, sıra içinde eksik olan sayıyı bulabilir. 

.1'den 10'a kadar sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabilir. 

.Nesnelerin sıra içindeki pozisyonlarını birinci, ikinci, üçüncü gibi isimlendirebilir. 

.Para birimlerimizi tanıyabilir. 

.Sıra ile haftanın günlerini söyleyebilir. 

. Anlatılan bir öyküdeki detayları hatırlayabilir. 

.Sebep - Sonuç ilişkilerini kurabilir. 

.Telefonumu ve ev adresimi söyleyebilir. 

 

Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında 

belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun 

vardır. “Bir türlü yerinde durmayan,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, “dalgın, unutkan” …vs. 

gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Bu davranışlar çoğu çocukta zaman zaman görülebilen 

durumlar olduğundan tanı konulması için yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanların yardımı 

gerekir. Sanıldığından daha sıktır, % 4-8 gibi bir oranda görülmektedir; bu da 25-30 kişilik bir sınıfta en 

az 1-2 DEHB olan çocuk görülebileceği anlamına gelmektedir. Toplum tarafından yeni tanınmaya 

başlayan bir durum olmasına rağmen aslında uzun zamandan beri bilinmekte ve her sene hakkında 

yüzlerce araştırma yayınlanmaktadır. İlk kez 1845 yılında Dr. Henrich Hoffman isimli bir hekim 
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tarafından tanımlanmış olmasına rağmen yine bir hekim olan Sir George F. Stil 1902’de yeniden bu 

bozukluğu vurgulayana dek hak ettiği ilgiyi görememiştir. Ancak bu tarihten sonra bu bozukluğun 

özelliklerini, nedenlerini, seyrini, tedavilerini araştıran çalışmalar hız kazanmıştır. Günümüzde artık şu 

rahatlıkla söylenilebilir ki: DEHB anne-babanın yetiştirme biçimlerinin doğrudan sonucu olmayan, 

kalıtsal özelliklerin ağır bastığı, hakkında oldukça bilgi sahibi olduğumuz bir rahatsızlıktır. Çocuğunuz 

çok hareketli olmasa da DEHB olabilir. 

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen aktiviteler, spor ya da hobiler okul 

başarısına da olumlu katkıda bulunur. Önemli olan bu programlarda sunulan beceri ve yetenekleri 

kazanmalarını sağlamak erken çocukluk döneminde çoğu zaman aile-eğitimci işbirliği üzerine kurulur. 

Bu dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite de uygulanabilecek sportif etkinlikler, rekreatif faaliyetler, 

oyunlar uzman eğitimciler tarafından yada kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Bu bireyleri öncelikle 

yakından tanımak  sportif etkinlikler, rekreatif faaliyetler, oyunlarda en önemli noktadır. Çünkü özellikle 

dikkat eksiliği  tiroid bozukluğu, ruhsal hastalıklar, zeka geriliği gibi, aile içerisindeki olumsuzluklar 

sonucu ortaya çıkan davranışlarla karıştırılabilmektedir. Bundan dolayı önce uzmanlar tarafından dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite teşhisi konmalıdır.  

Gerektiğinde uzmanlar ilaç tedavisi ile çocuğun sakinleşmesini sağlamaktadırlar. Bu tür 

durumlarda bile çocuğun dikkat süresi en fazla 20 dakikadır.  Bu yüzden yapacağımız sportif 

etkinliklerde, rekreatif faaliyetlerde mutlaka ara vermeliyiz. Bu çocuklarla yapılacak etkinliklerde 

mutlaka planlı programlı çalışılmalıdır. Sportif etkinliklerdeki planlamayı ailesi ile yaşadığı dünyada da 

planlı programlı yaşaması konusunda aile bilinçlendirilmelidir. Çocuk saat kaçta yemek yiyeceğini, ne 

zaman ve ne kadar süre televizyon izleyebileceğini önceden bildirmek faydalı olacaktır. Bu şekilde 

hareket eden aile bizlerin düzenleyeceği oyun, sportif etkinliklerde bizim programımıza uyması ile ilgili 

katkı sağlayacaktır. Sportif aktivitelerde çalışmanın içeriği ve zamanı ile ilgili  bilgi vermek o aktivitenin 

amacına ulaşması konusunda verimliliği yükseltecektir. Erken çocuklukta dikkat eksikliği ve 

hiperaktivitede uygulanabilecek spor etkinliklerini hazırlarken, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi 

ayırabilmeliyiz. İçerik olarak ayrı ayrı aktiviteler düzenlemeliyiz. 

Dikkat eksikliğinde sportif aktivite yada rekreatif faaliyet hazırlarken mümkün olduğunca dikkati 

dağıtacak meteryaller alan içerisinde bulundurmamalıyız. Buna örnek vermek gerekirse basketbol 

çalışması yaparken civarda tenis ve futbol toplarının bulunması çocuğun basketbol çalışma drillerinden 

uzaklaşmasına, basketbol çalışmasına karşı motivasyonunun düşmesine sebeb olur. 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda sürekli hareketlilik gerektiren takım 

sporları önerilebilir. Futbol ve basketbol uygun sporlar olabilir. Bunun dışında bireysel sporlardan Karate, 

Aikido,Cimnastik  gibi disiplin gerektiren sporlar tavsiye edilebilir. Bu sporlarda sürekli hareketlilik 

gerektiren sporlar olmasının yanında hem disiplin hem mental kontrolü güçlendiren yapıları nedeni ile 
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tavsiye edilir. Sürekli hareketlilik olmasından dolayı çocuğun enerji kontrolünü sağlaması açısından 

faydalıdır.Yapılan araştırmalara baktığımızda bu tür sporlara katılan dikkat eksikliği ve hiparaktivite 

problemi olan çocuklarda okul hayatında, ödevlerini zamanında yapma konusunda gelişmeler 

gözlenmiştir. 

Bu çalışmada;dehb li okulöncesi eğitim çağındaki çocuklarda kurallı spor etkinliklerinin 

dikkatlerini toplamada ve sosyal yaşantılarında olumlu yönde davranış değişikliğine yardımcı olduğu 

uygulamalarla desteklenmeye çalışılmıştır.Yapılan çalışmada: dehb li çocuklarda spor etkinlikleri dikkat 

toplamaya yardımcı olmaktamıdır, söz dinleme ,özbakım  becerileri,sınıf içi etkinlikler ve sorumluluk 

alabilme davranışlarına olumlu yönde katkı sağlamaktamıdır sorularına uygulamalarla yanıt alınmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı; okul öncesi dönemde dehb olan çocuklarda kurallı spor etkinliklerinin 

yapılan kısa süreli, tekrarlanan uygulamalarla sosyal yaşam ve grup içi etkinliklerde dikkat eksikliği ve 

hiperaktiviteyi gidermede sürece ne düzeyde etkili olduğunu saptamaktır. Okul öncesi dönemde ortaya 

çıkan dehb li öğrencilerin grup içi yandaşlarıyla ilaç yada başka tedavi yöntemleri denenmeden 

sosyalleşmelerini ve iyileşmelerini çabuklaştırmak, süreci hızlandırmak araştırmanın önemini ortaya 

koymaktadır .Bu araştırma Çanakkale ili Lapseki ilçesinde 7 erkek 1 kız öğrenci toplam 8 öğrenci ile 12 

haftalık uygulama sonucunda hazırlanmıştır. 

MATERYAL  VE YÖNTEM 

1.Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu; Çanakkale ili Lapseki ilçesinde bulunan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına 

devam eden  5-6 yaş aralığında olan 8 öğrenci(1 kız,7 erkek) ve ebeveynleri oluşturmaktadır. 

2.Araştırma Yöntemi 

Araştırmada iki yöntem uygulanmıştır. 

1.yöntem- Deneme Modeli: Bu modelde  her araştırmada olduğu gibi  bir problem vardır. Neden 

sonuç ilişkilerini belirlemek için doğrudan  araştırmanın kontrolü altında gözlenmek istenen  verilerin 

üretildiği  araştırma modelidir.Deneme modelinde  gözlenmek istenenlerin  araştırılması  söz 

konusudur.Deneme modelinde  araştırma denenceler olarak ifade edilen  amaçlarla  aslında olayların 

nedenleri sınanmış olur. Böylece kuram geliştirmek için bir adım atılmış olur.Bu metotda bağımlı ve 

bağımsız değişkenler vardır. Deneyci bağımsız değişkenin bağımlı değişken  üzerinde farzedilen   tesiri 

yapıp yapmayacağını ortaya çıkarmak  için bütün diğer etkenleri  kontrol altına alır ve sonucu 

gözlemler.Bu araştırmada; haftada bir gün 20 dk lık iki periyodda 12 hafta aileleriyle beraber,profesyonel 

saha ve malzemelerle spor dallarının tanıtımı ve uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar vaka(olay) 

kaydı tekniğiyle yapılan gözlemlerle kaydedilmiştir. 
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2.yöntem-Yarı Yapılandırılmış Görüşme:  Yarı-yapılandırılmış görüşmede sorular önceden 

belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-

yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır.12 haftalık uygulama süreci bitiminde uygulamalara 

katılan çocukların ebeveynleriyle 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve bulgular 

değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

1.Yöntem Açısından: 

1.hafta: Öğrenciler Lapseki futbol stadına götürülmüş ve stadda rahatça hareket etmeleri 

istenmiştir.Basit koşu,ısınma ve şut çalışmaları yapılmıştır.Komutlar düdükle verilmiştir.Gelecek haftaya 

kadar aileleriyle futbol maçı izlemeleri istenmiştir.7 öğrencimizin şut çalışmaları dikkatini toplamalarını 

sağlamıştır.Bir öğrencimiz ise SİNAN çalışmaya katılmak istememiştir. 

2.hafta: Öğrenciler futbol stadına tekrar götürülmüş ve izledikleri futbolcuları taklit etmeleri 

istenmiştir.SİNAN sadece koşu ve şut çalışmaları yapmıştır.BARAN ise öfke nöbetlerine devam edip 

etkinliği terketmiştir.Etkinliğin ikinci 20 dksında öğrenciler ebeveynlerle çalışmıştır. 

3.hafta: Öğrenciler  Lapseki kapalı spor salonuna götürülmüştür.Sahada rahatça davranmaları 

sağlanmıştır.Voleybol filesi, sahası ve toplar tanıtılmıştır.Toplarla beraber rahatça oynamaları 

sağlanmıştır.Badminton filesinden boylarına göre voleybol filesi olarak yararlanılmış ve fileden top 

geçirme çalışmaları yapılmıştır.Etkinliğin sonunda velileri ile beraber evde voleybol maçı izlemeleri 

istenmiştir.ŞÜKRAN ve UMUT un ilgilerinin oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. 

4.hafta: Öğrenciler 4 lü gruplara ayrılıp izledikleri voleybol maçındaki gibidüzeylerine 

uyguntoplarla voleybolcuları taklit etmeleri istenmiştir.ikinci 20.dk ise ebeveynlerle beraber voleybol 

oynanmıştır.Öğrencilerin hepsi etkinliğe katılmıştır.Öğrenciler hafta sonu velileriyle 1.lig voleybol 

maçına götürülmüştür. 

5.hafta: Lapseki kapalı spor salonunda öğrencilere hentbol spor dalı tanıtılmış ve sayarak üç 

adımda top atışı,karşılıklı top atıp tutma ve top zıplatma çalışmaları yapılmıştır.ikinci 20dk ise 

ebeveynleriyle beraber çalışmaları sağlanmıştır.Öğrenciler etkinliğe eksiksiz katılmıştır. Ebeveynleriyle 

beraber evde hentbol maçı izlemeleri istenmiştir. 

6.hafta: Öğrenciler hentbol kalesi olan bir okula götürülüp izledikleri hentbolcular gibi 

davranmaları istenmiştir.Aileleriyle beraber handball at school projesi videoları izletilmiş ve yaş grubuna 
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uygun toplar hediye edilmiştir.Öğrenciler eksiksiz etkinliğe katılmıştır.Önümüzdeki hafta için ise 

aileleriyle beraber kros ve koşu yarışmalarını izlemeleri istenmiştir. 

7.hafta: Kapalı spor salonunda koşu,basit kondisyon çalışması ve toplarla serbest çalışmaar 

yapıldı.Öğrencilerden izledikleri sporcular gibi davranmaları istenmiştir.Bu haftaya 

gelindiğinde;öğrencilerde genel olarak ben sporcuyum,bir takım üyesiyim davranışı olduğu gözlenmiştir. 

8.hafta: Kapalı spor salonunda basketbol potası ve tanıtılmış,boylarına uygun potada öğrencilere 

top atma çalışmaları yapılmıştır.ikinci 20 dk da ise ebeveynleri ile çalışmışlardır.öğrenciler eksiksiz 

katılmıştır.öğrencilerden  velileriyle beraber basketbol maçı izlemeleri istenmiştir. 

9. hafta: Öğrencilerden izledikleri basket maçındaki sporcuları taklit etmeleri istenmiştir.saha 

içinde koşma ve top takibi çalışmaları basitleştirilerek yapılmıştır.ikinci 20dk da ebeveynleri ile top 

sürme çalışmaları yapılmıştır.öğrenciler etkin katılmıştır. 

10.hafta: Kapalı spor salonunda uygun ortam sağlanarak basit cimnastik hareketleri gösterilmiş 

takla atma,sıçrama,dengede durma gibi temel hareketler gösterilmiştir.Uygulamada profosyonel 

cimnastikçilerin yardımı alınmıştır.ikinci 20.dk da ebeveynlerde katılmıştır.SİNAN,BARAN ve ALİ takla 

atmada oldukça iyiydi.Ebeveynlerle beraber öğrenciler  profosyonel cimnastik antrenmanını canlı olarak 

izlemeye götürülmüştür.Türkiye şampiyonu takım Çanakkale Belediye Spor un antrenmanı 

izlenmiştir.öğrenciler cimnastik etkinliklerine ilgiyle katılmışlardır. 

11.hafta: Kapalı spor salonunda;ip atlama,dengede durma,(tek ayak),denge tahtasında yürüme 

gibi basit cimnastik ve denge hareketleri yapılmıştır.ikinci 20 dk da ailelerle beraber 

çalışılmıştır.Ailelerden  son hafta için tanıtılan spor dallarından herhangi birini beraberce seçip ona uygun 

kıyafetle gelmeleri istenmiştir. 

12.hafta: Her çocuk ve ebeveyni seçtikleri spor dalının kıyafeti ve materyalleriyle gelmiş 

arkadaşlarına o spor dalının temel özelliklerini bir daha tanıtmıştır. 

SİNAN-EFE-ALİ futbol, ŞÜKRAN-UMUT voleybol, AHMET-MUSTAFA hentbol, BARAN 

jimnastik sporunu seçip aileleriyle gösteri yapmışlardır. 

12 haftalık çalışmalarda başlamadan mutlaka ısınma çalışmaları yapılmış,verilen komutlar düdük 

ve profosyonel spor antrenmanları taklit edilerek uygun ortamlarda yapılmıştır.Çocuklara onların birer 

sporcu olduğu,sporcular gibi davranmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

2.Yöntem Açısından: 

GÖRÜŞME SORULARI: 
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1-beklenen davranışı gösterme(günlük rutin etkinliklerde,herhangi bir sosyal çevreye girdiğinde) 

2-sorumlulukları yerine getirmesi(oyuncak toplama,eşyalarını uygun kullanma ve vb.gibi) 

3-özbakım becerileri ve nezaket kurallarını uygulayabilmesi 

4-akran grubunun oyunlarına katılması ve oyuncaklarını paylaşması 

5-duygularını ifade edebilmesi 

6-sosyalleşebilmesi 

7-kendini keşfetmesi ve kendine olan güveninin artması 

8-enerjisini doğru yönlendirebilmesi 

9-dil gelişimi 

10-gerginliğinin ve huzursuzluğunun azalması 

-SİNAN: hareketli, göz kontağı kurmayan, söz dinlemeyen,komutlara cevap vermeyen, dikkatini 

toplayamayan, öfkeli, öfkesini kontrol edemeyen, konuşmada kelimeler tam değil, 

Uygulama sonunda:1, 2, 3.sorulara annesi olumlu olarak,4.ve 5.soruya bazen,6, 7, 8, 9.soruya 

olumlu,10.soruya kısmen cevabını vermiştir. Konuşmasının olumlu yönde etkilendiğini annesi özellikle 

vurgulamıştır. 

-BARAN: öfkeli, dikkat yok, verdiği tepkiler kaba kuvvet, arkadaşlık yok, uyum yok, hiçbir 

sebep yokken saldırıyor. 

Uygulama sonunda:1. soruya annesi bazen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olumlu, 10 soruya ise kısmen 

cevabını vermiştir. 

-UMUT: dikkati dağınık, farklı işlerle uğraşıyor, komutları duymuyor, aklı dağınık. 

Uygulama sonunda: annesi 10 soruyada olumlu cevap verdi. 

-EFE: uyumsuz, sürekli ağlıyor, göz kontağı yok, dikkati dağınık, aşırı hareketli, sürekli 

konuşuyor. 

 Uygulama sonunda: Efenin annesi sorulara 1.olumlu, 2 bazen, 3, 4, 5, 6, 7 olumlu, 8 bazen, 9.ve 

10. soruya olumlu cevabı vermiştir. 
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-ALİ: ilaç kullanıyor. Aşırı hareketli, dil gelişimi tam değil. Göz kontağı kurmuyor. Komutları 

dinlemiyor. 

Uygulama sonunda: alinin annesi 1, 2, 3. soruya olumlu, 4. soruya bazen, 5, 6, 7, 8, 9. soruya 

olumlu, 10. soruya ise kısmen dedi. 

-AHMET: dil gelişiminde geride kelimeler anlaşılmıyor. dikkat yok, verilen komutları geç 

anlıyor,tuvalet korkusu var,sosyal gelişimi arkadaşlarından geride,özgüven eksiliği var. 

Uygulama sonunda: ahmetin annesi 1.2.3.4.5.6.7.8.9.soruya olumlu cevabını sadece 10.soruya 

kısmen demiştir. 

-BARBAROS: içe kapanık, tepkileri yok, dikkati dağınık, bir komutu defalarca vermek 

gerekiyor. hareketleri ağır ve sürekli düşüyor. 

Uygulama sonunda: barbarosun annesi 1. 2. 3. 4. sorulara olumlu, 5. soruya bazen, 6. 7. 8. 9. 10. 

soruya olumlu etkilendiği cevabını vermiştir. 

-ŞÜKRAN: hareketli, çok konuşuyor, yaş grubu özelliklerini taşıyor fakat dikkati dağınık geç 

kavrıyor ve göz kayması var. 

Uygulama sonunda: şükranın annesi 10 soruya da olumlu cevabını verdi. 

  Yapılan 12 haftalık uygulamada vaka (olay) kayıtlarında öğrencilerin topla yapılan hareketli 

spor etkinliklerine daha çok ilgi gösterdiği, ailelerin katıldığı periyodlarda daha etkin katılım sağladıkları 

gözlenmiştir. 

   Velilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarında ise; beklenen davranışı gösterme 

sorumlulukları yerine getirme, özbakım becerileri ve nezaket kurallarını uygulayabilme, akran grubunun 

oyunlarına katılma ve oyuncaklarını paylaşma, duygularını ifade edebilme, sosyalleşme, kendini keşfetme 

ve kendine olan güvenin artması, enerjisini doğru yönlendirebilmesinde ağırlıklı olarak olumlu; 

huzursuzluğun azalmasında ise kısmen etkilendiği sonuçlarına varılmıştır. 

        

  TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER   

Kurallı spor etkinlikleri okul öncesi dönemde dehb li çocuklarda süreci olumlu etkilemektedir 

.Aile katılım sürecine de olumlu etkileri bulunmaktadır. Kurallı spor etkinlikleri oyunun öğrenme aracı 

olduğu okul öncesi dönemde dehb li öğrencilerin sosyalleşmesini çabuklaştırmak, grup içi etkinliklerde 
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uyumlu davranmak için klinik tedaviden önce gelmelidir. Kurallı spor etkinlikleri okul öncesi dönemde 

profesyonel olarak uygulanmalıdır. 
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ÖZET 

İnsanların birçok gelişim özelliklerini çocukluk dönemlerinde tamamladıkları bilinmektedir. Bu nedenle 
yetişkinlik döneminde sağlıklı bir yaşam sürmenin temelinde çocukluk döneminde sağlıklı bir büyüme ve 
gelişmenin yattığı söylenebilir. Bu durum çocukluk döneminde sağlıklı gelişimin ne kadar önemli bir olgu olduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında gelişim birbirine bağlı süreçler olmakla beraber birden fazla alanda gözlenen bir 
süreçtir. Söz konusu alanların içerisinde fiziksel, motorsal, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişim en önemli alanları 
oluşturmaktadır. Ayrıca bu gelişim alanlarına paralel olarak çocukların gelecekteki kişisel veya toplumsal yaşamları 
büyük ölçüde şekillenmektedir. Dolayısıyla çocuk gelişimi ve eğitiminde söz konusu gelişim alanlarının en iyi 
şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Çocuk gelişimi ve eğitiminde kullanılan birçok yöntem bulunmakla beraber 
özellikle beden eğitimi derslerinin gelişimin desteklenmesinde önemli bir rolü vardır. Yapılan bu araştırmada da 
çocukluk gelişimi ve eğitiminde beden eğitimi derslerinin önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, beden eğitimi 

 

ABSTRACT 

It is known that people complete many development properties in childhood period. Consequently, it can be 
said that healthy growth and development lays behind a healthy life during adolescence period. This situation shows 
us that healthy development is very important in childhood period. Additionally, development is a process observed 
in many different areas along with being an interdependent process. Of all these areas, physical, motoric, cognitive 
and social development are the most important ones. Furthermore, in paralel with areas of development, children’s 
personal and communal life is shaped by it to a great extent. Accordingly, it is important that these areas of 
development should be supported in child development ad training. Together with many methods in child 
development and training, especially physical education lessons have a very crucial role in supporting development. 
In this research, it is emphasized on the importance of physical education lessons in child development and training. 

Keywords: Child development, child training, physical education 
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1.GİRİŞ 

Gelecek nesillerin sağlıklı bireylerden oluşmasının temelinde günümüz çocuklarının sağlıklı bir 

yaşama sahip olmalarının büyük önemi vardır. Çocukların sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olmaları için 

öncelikli olarak büyüme ve gelişmelerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Çünkü sağlıklı bir büyüme ve 

gelişme dönemi geçirmiş olan çocuklar kazandıkları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ilerleyen yıllarda 

da uygulamaya devam ederler. Aynı zamanda çocukluk döneminde sağlıklı bir büyüme ve gelişme 

sürecinden geçen çocukların ilerleyen yıllarda çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma olasılıkları da 

azalmaktadır. Dolayısıyla toplumun genel sağlık kalitesinin arttırılmasında ve gelecek nesillerin daha 

sağlıklı bireyler olmalarında çocukluk dönemindeki gelişim özelliklerinin önemli bir yere sahip olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Çocuk gelişiminde önemli olan noktalardan birisi eğitimdir. Çünkü çocukların akademik, zihinsel 

ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi alınacak olan eğitim ile yakından ilişkilidir. Bu durumun farkında 

olan ülkeler çocuklara yönelik eğitim hizmetlerini sürekli olarak geliştirmektedirler. Ayrıca çocuklara 

verilen eğitim hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini sürekli olarak sorgulayan araştırmalara 

yönelmektedirler.  

Çocuklarda gerek fiziksel gerekse de zihinsel ve akademik gelişimin desteklenmesinde bazen 

örgün eğitim kurumları yetersiz kalmaktadır. Çünkü örgün eğitim kurumlarında sunulan eğitim hizmetleri 

doğrudan öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre değil, ilgili kurum ve yetkililerin görüşleri 

doğrultusunda tüm öğrencileri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu noktada gelişiminin 

desteklenmesi için çocukların mevcut eğitim faaliyetlerinin dışındaki bazı etkinliklere yönelmeleri 

zorunlu hale gelmektedir. Çocuk gelişiminin desteklenmesi için çocukların yönlendirildiği etkinliklerden 

birisi de beden eğitimi ve spor etkinlikleridir. Örgün eğitim kurumlarında da zorunlu ders olarak işlenen 

beden eğitimi dersleri de çocukların özellikle fiziksel, motorsal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin 

desteklenmesi gibi amaçları içerisinde barındırmaktadır. Ancak ülkemizde beden eğitimi derslerinin 

çocuk gelişimi üzerindeki etkilerinin ele alındığı araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

yapılan bu araştırmada çocukların gelişim ve eğitim süreçlerinde beden eğitimi derslerinin önemi 

üzerinde durulmuştur. 

1.1. Beden Eğitimi Kavramı 

Beden eğitimi, bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal ve motorsal gelişiminin desteklenmesini 

amaçlayan, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen, genellikle bedensel etkinliklerden meydana 

gelen sistemli eğitim çalışmalarıdır. Beden eğitimi dersleri mevcut eğitim sistemi içerisinde bireylere 

fiziksel etkinlikler uygulanarak gerçekleştirilen en önemli ders türüdür. Çocukların ve gençlerin farklı 

gelişim alanlarının desteklenmesinde beden eğitimi dersleri önemli bir işleve sahip olduğu için dünyanın 

birçok ülkesinde beden eğitimi dersine oldukça fazla önem verilmektedir. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

72 

Yaşadığımız yüzyılda spor ile eğitim kavramlarının iç içe olduğu bilinmektedir (Aras, 2013). 

Alpaslan’a göre, beden eğitimi derslerinin ortaya çıkmasının temelinde insanların zihinsel gelişimlerinin 

yanında bedensel gelişimlerinin de geliştirilmesi zorunluluğu yatmaktadır. Günümüzde bilimsel ve 

teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak beden eğitimi derslerinin de önemi giderek artmış, bu 

kapsamda beden eğitimi dersleri insanların bilişsel, devinimsel ve duyuşsal özelliklerini geliştirmeyi 

amaçlayan bir olgu haline gelmiştir (Alpaslan, 2008). 

1.2. Konu İle İlgili Yapılan Bazı Araştırmalar 

Çocukların eğitim ortamında sağlıklı bir biçimde gelişmelerinde amacına uygun olarak özel 

hazırlanmış beden eğitimi ve spor aktivitelerinin büyük bir rolü vardır (Ceylan, 2008). Çocuk gelişimi ve 

eğitiminde beden eğitimi derslerinin önemli bir yere sahip olduğu literatürde yer alan araştırma sonuçları 

ile desteklenmektedir. Literatürde konu ile ilgili yapılan bazı araştırma bulguları aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur; 

Tablo 1. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

Yazar, tarih Amaç Sonuç 

Ziyagil ve 
ark., 1999 

6-14 yaş grubu çocuklarda spor yapma 
alışkanlığının bazı motorik özelliklerin 
gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çocuklarda beden eğitimi ve spor 
etkinliklerine katılımın vücut kompozisyonu, 
sürati ve anaerobik güç performansını 
etkilediği belirlenmiştir. 

İri ve ark., 
2009 

12-14 yaş grubu çocuklarda futbol 
çalışmalarının bazı motorik özellikler 
üzerine etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çocuklarda futbol çalışmalarının boy, 
anaerobik dayanıklılık, mekik ve şınav 
çekme, denge ve 30 m sürat performanslarını 
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Koç ve Tekin, 
2011 

Beden eğitimi derslerinin çocuklarda bazı 
motorik özelliklerin gelişimi üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Haftada 2 gün düzenli olarak beden eğitimi 
derslerine katılan çocukların bazı motorik 
özelliklerinin beden eğitimi derslerine 
katılmayan çocuklardan daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. 

Kızılakşam, 
2006 

12-14 yaş grubunda bulunan ve aktif spor 
yapan çocuklarla sadece beden eğitimi 
derslerinde spor yapan çocukların bazı 
fiziksel ve motorsal gelişim özelliklerinin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın sonunda sadece beden eğitimi 
derslerinde spor yapan çocuklar ile okul 
dışında aktif spor yapan çocukların benzer 
motorik özelliklere sahip oldukları 
belirlenmiştir. 

İlhan, 2008 
Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden 
eğitimi ve sporun sosyal gelişim üzerine 
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Beden eğitimi ve sporun grup çalışmalarına 
katılımın sosyalleşme alt boyutları olan 
paylaşımcılık, grup çalışmalarına katılma ve 
başkaları ile etkileşim üzerine olumlu 
etkileri olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 1 incelendiği zaman, çocuklarda beden eğitimi ders ve etkinliklerine katılımın birçok 

gelişim alanına önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Çocuklarda beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

olumlu yönde etkilediği gelişim alanlarının başında fiziksel ve motorsal gelişim alanlarının geldiği 

söylenebilir. Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin hem fiziksel hem de motorsal gelişime katkı 

sağlamasının temelinde fiziksel etkinliğe bağlı olarak vücutta ortaya çıkan adaptasyonun etkili olduğu 

düşünülebilir. Çocukların sosyal yönlerinin geliştirilmesinde beden eğitiminin önemli bir yere sahip 

olmasının temelinde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin genellikle grup aktiviteleri şeklinde 

yapılmasının etkili olduğu söylenebilir. Nitekim örgün eğitim kurumlarında uygulanan beden eğitimi 

dersleri tüm sınıfın katılımın ile gerçekleştiği için öğrenciler açısından önemli bir sosyalleşme ortamı 

oluşturmaktadır. Bunun yanında beden eğitimi derslerinin bazı zihinsel özellikleri de geliştirdiği 

bilinmektedir. Örneğin, çocukların oynadıkları oyunlarda diğer takım arkadaşlarının düşüncelerini 

anlamaya çalışmaları empati becerilerini geliştirmektedir. Ders içerisinde oynanan bir eğitsel oyunu, 

bireysel beceriye yönelik yarışmayı veya takım halinde oynanan bir oyunu kazanmayı amaçlamak, 

kazanmak için gerekenleri sahaya yansıtmak ise çocukların özgüven duygularını geliştirmektedir. 

1.3.Sonuç  

Sonuç olarak, beden eğitimi dersleri çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesinde ve aldıkları 

eğitim faaliyetlerinin etkin olmasında önemli bir yere sahiptir. Literatürde yer alan araştırma sonuçlarının 

da bu görüş ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle çocukların ve gençlerin gelişim 

süreçlerinin desteklenmesi, verilen eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması için beden eğitimi 

derslerine gerekli önemin verilmesi gerektiği söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri üzerinde anne-
babanın yaşı ve öğrenim düzeyinin etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, anasınıfına devam eden 
toplam 190 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada verileri elde etmek için Kişisel Bilgi Formu ve Problem Çözme 
Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda; çocukların problem çözme becerileri anne-baba yaşı ve anne-baba öğrenim düzeyine göre anlamlı bir 
şekilde farklılaşmamaktadır (p>.05).  

Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, anasınıfı 

 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine whether problem solving skills of children attending a nursery 
school change as regards age of the parent and the level of education of the parent. The sample of 190 children 
consisting of children attending a nursery school are interviewed. Data is collected by means of the Personal 
Information Form and the Problem Solving Skills Scale (PSSS). The Kruskal Wallis H test is used for the statistical 
analysis. According to the results, it is obtained that age of the parent and the level of education of the parent do not 
significantly affect the problem solving skills of children (p>.05).    

Key Words: Problem solving skills, nursery school 
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GİRİŞ 

Çocuk, yaşamının belli dönemlerinde, farklı şekillerde küçük veya büyük problemlerle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu noktada, çocuğun sahip olduğu problem çözme becerisi önem taşımaktadır 

(Eskin, 2009). Çocuğun problem çözme becerisinin gelişmesi için belki çok defa benzer ve farklı 

problemlerle karşılaşması gerekir (Oğuz ve Köksal-Akyol, 2012). Okul öncesi eğitim kurumlarına 

başlayan çocuklar da yeni ve farklı problem durumları ile karşılaşırlar ve bu problemlerini çözmeye 

yönelik çaba içerisinde olurlar (Mountrose, 2000). 

Karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmaya ve belirsizliklerin giderilmeye çalışılması problem 

çözme olarak tanımlanmaktadır (Gelbal, 1991). Problem çözme becerisi, çocuğun, karşılaştığı sorunu 

çözme ve arzuladığı sonuca ulaşmadaki yeterliği olarak da nitelenebilir (Konan, 2013). Problem çözmede 

standart çözümler yoktur, çünkü her birinde problem durumuyla karşılaşan kişinin kendi kişiliği, 

gereksinimleri, motivasyon unsurları ve bireyler söz konusudur. Problemle karşılaşan kişinin bunu yapıcı 

bir şekilde çözüp çözmek istemediği önemlidir (Bedoyere, 1997). Piaget’e göre, somut işlemler 

döneminde mantıksal düşünme başlar. Bu dönemde, çocuklar problemlere alternatif çözümler 

üretebilirken, soyut işlemler döneminde problemlere analitik çözüm getirme başlar. Problemler, mantıksal 

olarak çözülür (Köksal-Akyol, 2002). 

Çocuklar doğal problem çözücüdürler ve çocukların karşılaştıkları problemleri çözmelerinde 

zaman onlar için çok önemlidir. Zaman içerisinde çocuklar problemleri çözerken başarı elde etmek için 

çözme denemeleri yaparak fırsatlar yaratırlar (Bullock, 1988). Bu da, çocuğun problem çözme konusunda 

kendisine güven duymasını sağlar. Bireysel farklılıklar, problem çözme sürecinde etkili olmaktadır 

(Arenofsky, 2001; Sardoğan, Karahan ve Kaygusuz, 2006). Bu noktada, çocukların kişilik özellikleri de 

ön plana çıkmaktadır ve çocuklar kendi kişilik özelliklerine uygun şekilde problemlerini çözmektedirler. 

Çocuklar, anne babalarını taklit ederek günlük yaşam becerilerini kazanmaya çalışırlar. Zamanla 

etkileşim içinde oldukları çevre genişler ve çocuklar farklı davranış modelleriyle karşılaşırlar. Böylece 

farklılıkların ayrımına varırlar. Bu öğrenme süreci içinde çocukların sevgiye, güvene, inanmaya, kendini 

ifade etmeye, özgür düşünceye, etkili rehberliğe gereksinimleri bulunmaktadır. Bunların 

kazandırılmasında demokratik anne baba tutumları, ailenin disiplin anlayışı, ailede geçerli olan iletişim ve 

insan ilişkilerinin biçimi, ailenin çocuğa sağladığı olanaklar çok önemlidir. Yirmi birinci yüzyılda 

ülkelerin başlıca hedefinin; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı, çevresiyle uyumlu, 

kendisine ve çevresindekilere yetebilen, problemlerini çözme gücüne sahip, yaratıcı, girişimci, üretken, 

dinamik, kendine güvenen bireyler yetiştirmek olduğu bilinmektedir. Evrensel değerler haline gelen bu 

özelliklerin en önemlilerinden biri de problem çözme becerisine sahip olmaktır (Şanlı, 2005). Çocuklar 

genellikle diğer insanların problem çözme örneklerini gözlemleyerek yeni problem çözme stratejileri 

öğrenirler (Crowley ve Siegler, 1999). 
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Çocuğu bir problemle karşılaşan anne babaların problemin çözümünde çocuklarına karşı 

tutumları çocuklarının problem çözme becerilerini hem olumlu hem de olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Bir problemle karşılaşan çocuğa anne babanın akıl vermeye çalışması, çocuğun 

problemden kaçmasına neden olabilir; ayrıca yaşayarak öğrenmesine engel olunur. Bu nedenle, çocuğu 

bir problemle karşılaşan anne ve baba, problemin çözümüne ilişkin alternatifleri araştırmalı, çocuğun 

hislerini anlamalı ve açıklığa kavuşturmak için yansıtıcı dinleme kullanmalıdır. Yansıtıcı dinleme becerisi 

gösterilen çocuk, kendi duygu düşüncelerini çok daha rahat ifade edebilir ve kendi problemlerine karşı 

daha akılcı yaklaşabilir. Çoğu zaman anne babanın çocuğunu etkin olarak dinlemesi bile çocuğun kendi 

başına çözüm üretmesine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Anne babalar, çocukların kendilerini ifade 

edebildikleri bir ortam yaratırlarsa, çocukların kendilerine olan güvenleri artar ve çevresiyle daha rahat 

iletişim kurabilir, toplum içerisinde konuşmaktan çekinmez, problemlere farklı çözümler getirebilir. 

Küçük yaşlardan itibaren düşünmeyi öğrenen, problemlere faklı çözümler getirebilen, empati kurabilen 

çocuklar her zaman başarılı olurlar. Anne, baba ve çocuklar arasında problem kime aitse, problemin 

çözümünü o kişi bulmalıdır. Problemin çözümünü bulması gereken çocuk ise, çocuğa sorumluluk 

duygusu kazandırılmış olur (Kalkınç, 2003; Ömeroğlu ve Kandır, 2007). Anne ve babalar, çocukların 

problem çözme becerilerini geliştirmek için, çocukların kendi gereksinimleriyle ilgili seçimler 

yapmalarına olanak tanıyabilirler. Aileyle ilgili kararlara katılımlarını sağlayarak onlara düşüncelerini 

ifade etme şansı verebilirler. Kendileriyle ilgili kararlarda çocuklarının da görüşlerini alabilirler. 

Çocuklarının problemlerinin çözümünde onlara rehberlik edebilirler. Çocuklara doğru model olarak 

onlara örnek olacak davranışları gösterebilirler. Çocuğun kendi çözümünü arayıp bulması için 

sorumluluğu çocuğa bırakmak, çocuğa yardım etmenin en etkili yoludur. Tüm bu anne, baba tutumları 

çocukların, yaşamını sağlıklı devam ettirebilen, başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurup sürdürebilen, 

problemlerine çözüm üretebilen, kendi kendine yetebilen, eleştirel düşünme ve yaşam yönetimi becerileri 

kazanmış bireyler yetişmesine olanak sağlamış olur (Öğülmüş, 2006; Şanlı, 2005). 

Alan yazını incelendiğinde; anaokuluna devam eden çocukların kişiler arası problem çözme 

becerilerinde kişiler arası problem çözme programının ve problem çözme eğitiminin ve etkili olup 

olmadığı, kişilerarası sorunların çözümü için okul öncesi çocuklara verilen eğitimin etkisinin kalıcılığı, 

beş yaşına kadarki çocukların kişilerarası problem çözme becerileri kazanımında problem çözme 

eğitiminin etkileri üzerinde çalışıldığı görülmektedir (Dinçer-Atilla, 1995; Dinçer ve Güneysu, 1997, 

2001; Özdil, 2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların 

problem çözme becerilerine etkisi konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirildiği; farklı eğitim 

yaklaşımları uygulayan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların kişiler arası ve sosyal 

problem çözme becerilerinin, stratejilerinin incelendiği; bilişsel yaklaşıma dayalı kişiler arası sorun 

çözme becerileri kazandırma programının etkililiği; proje yaklaşımının anasınıfına devam eden 

çocukların problem çözme becerilerine etkisinin; özerklik ve atılganlık düzeyleri ile sosyal problem 

çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği ve öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem 
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çözme becerisine etkisi konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirildiği araştırmalar da bulunmaktadır 

(Akkaya, 2006; Altun, Dönmez, İnan, Taner ve Özdilek, 2001; Anlıak ve Dinçer, 2005; Can-Akbaş, 

2005; Dereli, 2008; Kargı, 2009; Oğuz, 2012; Şahin, 2009; Şahin ve Yıldırım, 2006; Tavlı, 2007; 

Yıldırım, 2007). Yurt dışında yayınlanan çalışmalar incelendiğinde; anne-çocuğun evde etkileşiminin 

çocuğun problem çözmesine etkisini (Frankel ve Bates, 1990; Freund, 1990), çocuklara verilen bir 

görevin çocukların problem çözme becerilerini nasıl etkilediğini (Thornton, 1999), okul öncesi yaştaki 

çocuklar ile altı-sekiz yaşlar arası çocukların dahil edildiği bir problem çözme durumundaki bilişötesi 

becerilerin gelişimini (Annevirta ve Vauras, 2006), okul öncesi çocukların sosyal problem çözme 

stratejileri üzerinde cinsiyetin etkilerini (Oğuz ve Köksal-Akyol, 2014; Walker, Irving ve Berthelsen, 

2002), okul öncesi erkek çocuklarda problem davranışlar ile ilgili olarak serbest oyun ve problem çözme 

etkileşimlerinde ebeveyn davranışlarını (Davenport, Hegland ve Melby, 2008) inceleyen araştırmalar 

olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların problem durumlarıyla karşılaştıklarında 

problemlere ürettikleri çözümleri ve çözüm sayılarını değerlendiren, problem çözme becerisi eğitimi 

veren ve problem çözme il ilgili okul öncesine yönelik ölçek geliştiren çalışmalar da bulunmaktadır 

(Dinçer, Anlıak, Şahin ve Karaman, 2009; Ocak-Anlıak ve Dinçer, 2009; Ömeroğlu, Büyüköztürk ve 

Aydoğan, 2011; Oğuz ve Köksal-Akyol, 2015; Ömeroğlu, Büyüköztürk, Aydoğan ve Özyürek 2009a; 

Ömeroğlu, Büyüköztürk, Aydoğan ve Özyürek 2009b). 

Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerinin incelendiği bu araştırmalar 

incelendiğinde, anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerinin aileye ait özelliklerle 

(yaş, öğrenim düzeyi gibi) ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmüştür. Anneler ve babalar 

çocukların yaşamında önemli rolleri olan kişilerdir. Eğitimin ilk basamağının aile olduğu düşünülürse bu 

rollere ait özelliklerin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada; anasınıfına devam eden 

çocukların problem çözme becerilerinde anne-baba yaşı ve anne-baba öğrenim düzeyinin etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri üzerinde anne-babaların yaşı ile 

öğrenim düzeylerinin etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelindedir. Karasar’a (2014) 

göre, araştırma modeli, araştırma amacına uygun ve ekonomik bir süreçle, verilerin toplanması ve analizi 

için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Tarama modeli, var olan durumu aynen resmetmeyi esas alır. 

Büyükzötürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2010) göre, bir grubun belirli özelliklerini 

belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama araştırması denir. Temelde “nedir” 

ve “ne idi”yi bulma amacındadır (Balcı, 2009). 

Çalışma Grubu  
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Bu araştırmanın çalışma grubunu, Malatya il merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarının 

anasınıflarına devam eden 96 kız ve 94 erkek olmak üzere toplam 190 çocuk oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada çocuk ve anne babası hakkında bilgiler toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 

hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile çocukların problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Oğuz ve 

Köksal-Akyol (2015) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Çocuk ve anne-babası hakkında demografik bilgileri elde etmek amacı ile 

araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu’nda anne-baba yaşı ve anne-baba öğrenim 

düzeyine ilişkin sorular yer almaktadır.  

Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ): Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme 

becerilerinin belirlenmesi amacı ile Oğuz ve Köksal-Akyol (2015) tarafından geliştirilmiştir. PÇBÖ 

onsekiz problem durumu ve problem durumuna uygun onsekiz çizimden oluşmaktadır. PÇBÖ beşli likert 

tipi bir ölçektir. PÇBÖ’de her bir problem durumuna üretilen çözüm için “0-4” arası puan alınmaktadır. 

PÇBÖ’de hiç çözüm önerisi yok ise “0” puan, tek öneri var ise “1” puan, iki öneri var ise “2” puan, üç 

öneri var ise “3” puan, üçten fazla öneri var ise “4” puan verilmektedir. Çocuğun problem durumuna 

ilişkin ürettiği çözümlerden puan alabilmesi için her bir çözümün bir diğer çözümden farklı olması 

gerekmektedir. PÇBÖ’den alınacak puan aralığı 0-72’dir. PÇBÖ’de puan arttıkça çocukların problem 

çözme becerisi yükselmektedir.  

PÇBÖ Geçerlik: Oğuz ve Köksal-Akyol (2015), PÇBÖ’nin geçerliğini belirlemek amacıyla 

kapsam geçerlik indeksi (KGİ) ve açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulamıştır. PÇBÖ için öncelikle 

pilot çalışma yapmışlardır. Pilot çalışmada, PÇBÖ’ni bir ilköğretime bağlı anasınıflarından tesadüfi 

örneklem yöntemiyle seçtiği 20 çocuğa uygulamışlardır. Çocukların maddelere ve çizimlere ilişkin 

algılarını değerlendirerek maddelerde ve çizimlerde gerekli düzeltmeler yapmışlardır. PÇBÖ’ne ait 

kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla, on bir uzman görüşüne sunduğu on sekiz maddenin tamamını 

ölçekte kullanmak için uygun bulmuşlardır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde, her bir maddeye 

ait kapsam geçerliği oranını (KGO) hesaplamışlardır. Ardından, hesaplanan kapsam geçerliği oranlarının 

(KGO) ortalamasını alarak kapsam geçerliği indeksini (KGİ) belirlemişlerdir. Bu değeri, maddelerin 

uygunluk düzeyi ve çizimlerin maddelere uygunluk düzeyi olmak üzere iki farklı durum için 

hesaplamışlardır. Uzman sayısının on bir olması nedeniyle 0.59’dan büyük olan kapsam geçerliği indeksi 

(KGİ) değerine sahip ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlandığı sonucuna ulaşmışlardır. Kapsam geçerliği 

indeksi (KGİ) değerlerinin hesaplanması sonucunda, maddelerin uygunluk düzeyi için kapsam geçerliği 

indeksini (KGİ) 0.99; maddelerin çizimlere uygunluk düzeyi için ise kapsam geçerliği indeksini (KGİ) 

0.96 olarak hesaplamışlardır. Bu değerler ölçekteki tüm maddelerin gerekli olduğu ve ölçeğin bir bütün 

olarak kapsam geçerliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir. Ölçeğin yapı geçerliğini istatistiksel olarak 
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tespit etmek için açımlayıcı faktör analizi tekniğini (AFA) kullanmıştır. Ölçeğin öncelikli olarak, faktör 

analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi ve Bartlett Testi 

yapmışlardır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi sonucunu .89, Bartlett küresellik testini de (p<0.01) 

anlamlı bulmuştur. Ölçeğe açımlayıcı faktör analizi uygulamışlardır. İlk analizde, öz değeri 1’den büyük 

olan 4 faktör olduğunu belirlemişlerdir. Öz değeri diğer faktörlerden daha yüksek olan ve açıkladığı 

varyansı daha yüksek olan tek faktörün baskın olduğunu görmüşlerdir. Ölçeğin faktör sayısını 

belirledikten sonra faktör analizini tekrar etmişlerdir. Ancak tek bir faktör söz konusu olduğu için 

herhangi bir döndürme işlemi yapmamışlardır. Açımlayıcı faktör analizinde maddelerin yer aldıkları 

faktördeki yük değerleri için sınır değeri .30 olarak almışlardır. Yapılan analiz sonucunda, faktör yük 

değeri .30’un altında olan hiçbir madde bulmamışlardır. Bu nedenle hiçbir maddeyi çıkartmamışlardır. 

Problem Çözme Becerisi Ölçeği’ne (PÇBÖ) yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek 

faktörlü olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu faktör, ölçeğe ilişkin toplam varyansın % 30.68’ini 

açıklamaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen veriler ölçeğin geçerliğinin yüksek düzeyde 

olduğuna işaret etmektedir. 

PÇBÖ Güvenirlik: Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısını hesaplamışlardır. Yapılan istatistiklere göre ölçek tek faktörlü olduğu için ölçeğin tamamı için 

güvenirlik katsayısını hesaplamış ve bu değeri .86 olarak bulmuşlardır. Bu sonuçlara göre, ölçeğin 

güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilmektedir. Ölçeğin zaman içerisinde kararlı ölçmeler 

yapıp yapmadığını belirlemek amacıyla test–tekrar test yönteminden yararlanmışlardır. Bu amaçla 

araştırmaya dahil edilen 204 çocuktan 40’ını seçkisiz olarak belirlemişlerdir. Bu 40 çocuğa bir ay sonra 

tekrar PÇBÖ’yü uygulamışlardır. Her iki uygulamadan elde ettikleri puanlara ait Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve İlişkili Örneklemler İçin T Testini uygulamışlardır. İstatistiksel işlemler 

sonucunda elde edilen korelasyon katsayısını .60 olarak bulunmuştur. Bu katsayı .05 düzeyinde anlamlı 

ve orta düzeydedir. İlişkili örneklemler için t testi sonucuna göre PÇBÖ’den elde edilen ilk uygulama ve 

ikinci uygulama puanlarının istatistiksel anlamda farklılaşmadığını bulmuşlardır [t(39)=1.63, p>0.05]. 

Elde edilen bulgular, ölçeğin hem iç tutarlılık anlamında güvenirliğe, hem de zaman açısından kararlı 

ölçmeler yaptığına işaret etmektedir. Geçerlik-güvenirlik çalışmaları sonucunda, 60-72 aylık çocuklar için 

“Problem Çözme Becerisi Ölçeği”nin uygun bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

İşlem 

Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nin (PÇBÖ) çocuklara uygulanabilmesi ve demografik bilgilerin 

Kişisel Bilgi Formu ile elde edilebilmesi için anaokulu müdürleri ve uygulama yapılması planlanan 

sınıfların öğretmenleri ile görüşülmüştür. Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nin uygulanmasında çocuklar 

önceden belirlenen sessiz bir odaya bireysel olarak alınmıştır. Uygulamaya katılmak istemeyen çocuklar 

uygulamaya katılması için zorlanmamıştır. Problem Çözme Becerisi Ölçeği uygulanırken çocuğun 

çalışmadan uzaklaşmaması için onsekiz resim arasında ara verilmemiştir. Ölçek resimleri sırayla 
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uygulanmıştır. Her çocuk için ayrılan Kişisel Bilgi Formu çocukların anneleri veya babaları tarafından 

doldurulmak üzere okulda yapılan toplantıda uygulanmıştır. Haftada dört gün olmak üzere yaklaşık üç ay 

ölçeğin uygulaması yapılmıştır. Bir çocuğa uygulanan ölçeğin süresi 20-30 dakika sürmüştür. “Yapmak 

istemiyorum, canım sıkıldı” yanıtını veren ve devam etmek istemediklerini söyleyen çocuklar ile 

uygulama tamamlanmamıştır. Uygulama sırasında çocuklar “bilmiyorum” diyene kadar ya da hiç yanıt 

alınamayana kadar ve çocuk sessiz kalana kadar çocuğa alternatif çözüm üretmesi için problem durumuna 

uygun sorular sorulmuştur. Değerlendirmeler, her çocuk için test bitiminde yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Analizler, toplam 190 çocuğun Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nden (PÇBÖ) aldıkları puanlar 

ve Kişisel Bilgi Formu’yla elde edilen veriler üzerinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Veriler, betimsel istatistikler ve normallik testi sonuçlarına 

göre analiz edilmiştir. Normallik testi sonuçları değerlendirilirken Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi 

kullanılmıştır. Normallik testi sonucunda dağılımların normal olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle 

araştırmada non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H Testi 

ikiden fazla örneklem ortalamasının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2009).   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerinin anne-babalarının yaşı ve 

öğrenim düzeylerine göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amacı ile yapılan bu araştırmada elde 

edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

 

 

 

Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen çocukların anne ve baba yaşına göre Problem Çözme Becerisi 

Ölçeği’nden aldıkları puanlara ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

 
ANNE YAŞ 

 
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
X² 

 
p 

25 yaş ve altı 
26 - 30 yaş 
31 - 35 yaş 
36 - 40 yaş 
41 yaş ve üzeri 

11 
62 
67 
35 
15 

74.41 
95.48 
100.82 
86.56 
108.17 

4 3.972 .410 

  Sıra               
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Tablo 1 incelendiğinde, Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nden alınan puanların anne yaşına göre 

anlamlı olarak değişmediği görülmektedir (X² (4)= 3.972, p>.05). Tablo 1’de görüldüğü gibi baba yaşına göre, 

çocukların Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nden aldıkları puanlarda anlamlı bir faklılık bulunmamıştır 

(X² (3)= 2.533, p>.05). Elde edilen bulguya göre, anne ve baba yaşına göre çocuğun problem çözme becerisinin 

etkilenmediği söylenebilir. Eroğlu (2001), ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi 

üzerindeki etkisi adlı araştırmasında; dördüncü ve beşinci sınıftaki çocukların problem çözme 

becerilerinde, anne yaşının ve baba yaşının büyük ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Bu 

araştırma bulgusu ile elde ettiğimiz sonuç farklılık göstermektedir. İki araştırmadaki bu farklı 

sonuçların, çalışma grubuna dahil edilen çocukların yaşından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bizim 

araştırmamızda çocuklar anasınıfına devam etmektedir. Eroğlu’nun (2001) araştırmasında ise, çocuklar 

dördüncü ve beşinci sınıfa devam etmektedir. Çocukların yaşına bağlı olarak anne ve baba yaşından 

problem çözme becerileri açısından farklı düzeyde etkilendikleri de düşünülebilir. Çocukların yaşı 

arttıkça anne ve baba yaşından problem çözme becerilerinde farklılık ortaya çıkıyor olabilir. Anneler ve 

babalar, tüm gelişim alanlarında olduğu gibi çocukların problem çözme becerilerinin gelişimi için etkisi 

olan kişilerdir. Ancak bu araştırma bulgusuna göre anne-baba yaşından bağımsız olarak çocukların 

problem çözme becerilerinin geliştiği söylenebilir. Anne ve babalar hangi yaşta olurlarsa olsunlar, 

anasınıfına devam eden çocuklar problem çözme becerileri açısından anne ve baba yaşından 

etkilenmemektedirler.  

 

 

 

Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen çocukların anne ve baba öğrenim düzeyine göre Problem 

Çözme Becerisi Ölçeği’nden aldıkları puanlara ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

BABA YAŞ N Ortalaması sd X² P 

26 - 30 yaş 
31 - 35 yaş 
36 - 40 yaş 
41 yaş ve üzeri 

16 
77 
46 
51 

75.34 
96.29 
96.07 
100.12 

3 2.533 .469 

ANNE ÖĞRENİM DÜZEYİ  
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
X² 

 
p 

Okur-yazar-İlkokul mez.                                              
Ortaokul mezunu                                                                   
Lise mezunu                                                                           
Üniversite mezunu                                                                 

54 
34 
64 
38 

92.53 
103.49 
84.44 
111.21 

3 6.574 .087 

BABA ÖĞRENİM DÜZEYİ  
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

  
p 
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Çocukların Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nden aldıkları puanlarda anne öğrenim düzeyine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (X² (3)= 6.574, p>.05). Anne öğrenim düzeyi, çocuğun 

problem çözme becerisini anlamlı yönde etkilememektedir. Çocukların problem çözme becerilerinin baba 

öğrenim düzeyine göre de anlamlı olarak değişmediği görülmektedir (X² (3)= 2.227, p>.05).  Bu bulguya göre, 

anne ve baba öğrenim düzeyinin çocukların problem çözme becerilerini etkilemediği söylenebilir. Can-

Akbaş (2005), okulöncesi eğitime devam eden altı yaş grubu çocukların sosyal problem çözme 

becerilerinin incelenmesi konulu çalışmasında anne ve baba öğrenim seviyesi arttıkça çocukların sosyal 

problem çözme becerilerinin arttığını bulmuştur. Yapılan başka bir araştırmada da anne eğitim düzeyinin 

çocukların problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir (Eroğlu, 2001). Araştırmamızın 

sonuçları bu çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Başka bir araştırmadan elde edilen sonuçlar ise bizim 

çalışmamızla paralellik göstermektedir (Korkut, 2002). Hamarta’nın (2007), yapmış olduğu araştırmada 

da probleme olumlu yönelimin alt ölçek puanlarında anne ve baba öğrenim düzeyine göre anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. Çocuklara, kişilerle olan problemlerini önlemek veya yapıcı bir şekilde 

çözülmesini ve ilişkilerin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlayan düşünme yöntemlerini öğretmek amacı 

ile yapılan araştırmada da toplam akran ve anne çözümlerinden alınan puanlar ile toplam akran ve anne 

kategorilerinden alınan puanların anne ve baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (Dinçer, Anlıak, Şahin ve Karaman, 2009).   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri üzerinde anne ve 

baba yaşı ile öğrenim düzeylerinin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, 

anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerinde anne ve baba yaşı ile öğrenim düzeyinin 

etkili olmadığı belirlenmiştir (p>.05). 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılara bazı öneriler sunulabilir. Bu 

araştırmada anne ve baba yaşı ile öğrenim düzeyinin çocukların problem çözme becerilerini etkilemediği 

bulunmuştur. Çocukların problem çözme becerileri üzerinde etkili olabilecek ve demografik özellikler 

dışında anne ve baba tutumları gibi farklı değişkenlerin etkisini incelemeye yönelik araştırma yapılabilir. 

Anne ve babaların problem çözme becerileri ile anasınıfına devam eden çocukların problem çözme 

becerilerine ilişkin bir araştırma da planlanabilir. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarının problem 

çözme becerilerine yönelik çalışılmıştır; farklı gelişim dönemlerinde olan çocukların problem çözme 

X² 
Okur-yazar-İlkokul mez.                                               
Ortaokul mezunu                                                                   
Lise mezunu                                                                            
Üniversite mezunu                                                                 

23 
33 
68 
66 

81.98 
91.17 
97.26 
100.56 

3 2.227 .527 
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becerilerini belirlemeyi amaçlayan araştırmalar planlanabilir. Çocuklar ile anne ve babaların problem 

çözmelerini geliştirmeye yönelik deneysel araştırmalar yapılabilir.  
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ÖZET 

Çocuk istismarı, farklı türlerde ve aşamalarda dini, ahlaki, toplumsal, kültürel, çocuk ve ailenin sahip 
oldukları belli durumlar ve ebeveynin özellikleri ile ilgili olmak üzere çeşitli ortam yaratabilen faktörlerle ve bu 
faktörlerin birbirleriyle ilişkisine bağlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ebeveyn faktörünü konu eden bu çalışmada 
ise ilkokula başlayacak çocukların ebeveynlerinin çocuk istismarı potansiyellerinin çocukların okula hazır 
bulunuşluk seviyeleri üzerinde ne şekilde etkisinin bulunduğu incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Düzce ilinde 
ikamet eden 48-60 ay çocuklar ile bu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu ise 
Düzce ili merkezinde ikamet eden, ilkokula başlayacak 48-60 ay 40 çocuk ile bu çocukların 40 adet ebeveyni 
oluşturmaktadır. Çalışma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Anne Baba ve Çocuk Demografik Özellikler 
Formu’, ‘Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi’ ile Milner (1976), tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlilik 
güvenirlik çalışması Öner & Sucuoğlu (1994), tarafından yapılmış olan ‘Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri 
(ÇİPE)’ kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, T-testi ve Çift Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre, ebeveynlerin istismar potansiyeli ile çocuklarının okula hazır bulunuşlukları arasında 
istatistiksel olarak ters yönlü anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda istismar potansiyeli alt 
boyutlarına yönelik istismar türleri ve çocukların okula hazır bulunuşluk üzerindeki etkilerine yönelik bir takım 
öneriler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, çocuk, okula hazır bulunuşluk 

ABSTRACT 

Child abuse, different types and stages of religious, moral, social, cultural, including on children and in 
certain cases they have families and properties of the parent with the factors that can cause a variety of media, and 
these factors are emerging in a way that depends on the relationship with each other. The parents in this study 
factors the issue of parents of children who started primary school children were examined as potential abuse of 
children in whatever way to the effect on school readiness levels. The universe of research with children 48-60 
months residing in Düzce constitute the parents of these children. The sample of the study is residing in the center of 
Düzce province, will start primary school with 40 children 48-60 months constitute 40 parents of these children. 
Study data generated by researchers' Parent and Child Demographic Characteristics Form ',' Metropolitan School 
Readiness Test 'by Milner (1976) and Turkish validity and reliability study suggest & Sucuoğlu developed by 
(1994), made by' Child Abuse Potential Inventory (CIPA) was collected. In data analysis, T-test and Variance 
Analysis was applied. According to the findings, a statistically significant difference between the inverse of children 
ready for school with the potential for abuse of parental presence, have been identified. A team has been put forward 
suggestions for types of abuse and its effects on children ready for school subscale presence, potential for abuse in 
the study results. 

Key Words: Preschool education, child, ready for school maturity 
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GİRİŞ 

Çocuk istismarı karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psiko-

sosyal kapsamlı ciddi bir sorundur (Polat, 2002; Ziyalar, 1999). Çocuğa yönelik kötü muamele ya da 

çocuk istismarı, insanlık tarihi kadar eski bir o kadar bilinen ancak ortaya çıkarılan sayısı kadar 

çıkarılmayanları da olan sosyal ve tıbbi bir sorundur (Yılmaz vd., 2003). Çocuk istismarı ihmal, fiziksel, 

cinsel, duygusal istismar olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır (Kara, Biçer, Gökalp, 2004; Polat, 

2002).  

Çocuk bütün canlılar içinde en uzun bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir 

toplumun ilerleyebilmesi ve kalkınabilmesi o toplum içinde yetişen çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal 

yönden sağlıklı gelişmesiyle mümkündür (Bostancı ve ark., 2006). 

İstismar,  okul öncesi dönem çocuklarında daha yüksek orandadır ve kızların %34.6, erkeklerin 

ise %32.5 oranında istismara uğradıklarını saptamıştır (Bilir, Arı ve Dönmez, 1986). 

Hazır bulunuşluk, bir görevi güçlükle karşılaşmadan başarabilmek için gerekli özelliklere sahip 

olma durumudur. Hazır bulunuşluk; “sağlık ve fiziksel gelişim”, “duygusal ve sosyal yeterlik”, “öğrenme 

yaklaşımları”, “dil gelişimi ve iletişim becerileri” ve “bilişsel kapasite ve genel bilgi” olmak üzere en az 

beş alanı içerir (National Education Goals Panel 1992; Brown 2003). 

Çocuk istismarı, tekrarlanabilmesi, çocuğa genellikle en yakın kişiler, aile ve akrabalar tarafından 

yapılması ve çocuğun yaşamını etkileyen uzun soluklu etkilerinin olması nedeniyle, tanımlanması ve 

tedavi edilmesi en zor travma türüdür (Johnson, 2007).  

Çocuk ihmal ve istismarı, ailenin yaşam stresiyle ilgili olup ailedeki ekonomik ve sosyal stresler, 

ihmal ve istismara yol açabilir. Çocuğun ihmal ve istismar edilmesine neden olan faktörleri iç ve dış stres 

faktörleri olarak gruplamak mümkündür. Dış stres faktörleri; bazı ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel 

özellikler ailede sıkıntı yaratarak çocuğun ihmal ve istismarına yol açabilir. Ekonomik yetersizlik aile için 

en önemli stres kaynaklarından biri olup yoksulluk, işsizlik, borçlanma şeklinde kendini gösterebilir. Aynı 

zamanda iyi beslenememe, yetersiz ev koşulları, sağlıksızlık gibi sorunları da beraberinde getirebilir. İç 

stres faktörleri ise anne-babanın kişilik yapısı, çocuğun özellikleri ve çevreye bağlı olarak çocuktan 

gereğinden fazla istekte bulunulması şeklinde gruplandırılabilir (Aral, 2001). 

Genel olarak istismar ve ihmalin ortak tanımında çocuk istismarı ve ihmali, ana baba ya 

da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce 

uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem 

ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, 

cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur 
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(Dereobalı, Karadağ, Sönmez, 2013). Çocuk istismarının sıklıkla ebeveynler ve en yakınları tarafından 

çocuklara uygulanması araştırmaların aileler üzerinde odaklanılmasına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra 

yapılan araştırmalarda çocuk istismarının çoğunlukla psikolojik etki boyutları üzerinde durulmuştur ve 

çocukların diğer etki mekanizmalarının incelenmesi yetersiz kalmıştır. Buradan hareketle çocuk 

istismarının çocukların eğitim ve öğrenme düzeylerinde özellikle okula uyum ve hazır bulunuşluk 

becerilerinde büyük etkilerinin olabileceği düşünülerek araştırma planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005).  Tarama modellerini geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak 

tanımlamaktadır (Karasar (2009). Tarama modellerinde çalışmada konu edinilen durumlar kendi şartları 

içerisinde olduğu gibi tanımlanır. Bu çalışmada da, ebeveynlerin çocuk istismarı potansiyellerinin çeşitli 

değişkenler açısından incelenerek var olan durumun tanımlanmasına çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılı, bahar döneminde Düzce ili merkezinde ikamet 

eden ebeveynler ile bu ebeveynlerin 48-60 ay çocukları oluşturmuştur. Düzce ili merkezinde ikamet eden 

20 anne ve 20 baba olmak üzere toplam 40 ebeveyn ile bu ebeveynlerin 20 kız ve 20 erkek olmak üzere 

toplam 40 adet çocukları çalışmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları  

Bu araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Ebeveyn ve Çocuk Demografik 

Özellikler Formu ile Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri (ÇİPE)  kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 

veri toplama araçları ile ilgili bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Ebeveyn ve Çocuk Demografik Özellikler Formu 

Araştırmada kapsamında veri toplamak üzere çocuk ve ebeveynlere yönelik olarak araştırmacı 

tarafından hazırlanmıştır. Ebeveyn ve Çocuk Demografik Özellikler Formu’nda çocukların yaş, cinsiyet, 

kardeş sayısı, ikamet yeri ile anne-babaların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ailenin sosyoekonomik 

düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır. 

 

Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri (ÇİPE) 
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Joel S. Milner (1976), tarafından geliştirilmiş ve Milner ve Wimberley (1979), tarafından Çocuk 

İstismarcılarının Belirlenmesi İçin Bir Envanter adı ile yayınlanmıştır. Çocuk hukuku ve koruma 

merkezlerinde çeşitli incelemeler ve olgularla ilgili karar vermek amacıyla değerlendirme aracı olarak 

geliştirilen ÇİPE’nin Türkçe’ye uyarlaması ilk olarak Öner ve Sucuoğlu (1994) tarafından yapılmıştır. 

ÇİPE’nin geliştirilmesi esnasında 700’den fazla makale ve kitap taranmış ve istismarcı kişilere ait ortak 

özellikler belirlenmiştir. Çocuk istismarı çok geniş kapsama sahip olup birçok davranışsal bozukluğu 

içermektedir. Bu nedenle envanterin içeriğinde kısıtlama yapılarak sadece fiziksel istismar taramalarında 

kullanılmak üzere daraltılmıştır (Kutsal, 2004). ÇİPE çocuk fiziksel istismarından şüphelenilen 

durumlarda ailesel riskin tahmin edilmesini sağlamak üzere hazırlanmış 160 maddelik bir soru listesidir. 

ÇİPE’nin psikometrik özellikleri üzerine sayısız geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (Robertson 

ve Milner, 1985; Pruit ve Erickson, 1985; Öner & Sucuoğlu, 1994; Milner, 1994; Kutsal, 2004 ). 

ÇİPE’nin öğretmen gruplarına uygulanması ise Pişkin (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmacılar tarafından çalışma öncesi araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verilmiş ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan Düzce ilinde ikamet eden anne-babalara ÇİPE uygulanmıştır. 

Ebeveynlerin okumadan yanıtladığı, benzer maddelere farklı yanıtlar verdiği gözlemlenen ya da iyi 

görünme odaklı yanıtlar verdiği konusunda şüpheye düşülen veriler araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde ebeveynlerden elde edilen verilere ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1. Ebeveynlerin istismar potansiyeli puanlarının çeşitli değişkenlere ilişkin durumu 
Cinsiyet  N X s sd t p 
Kız (Anne) 20 112.772 11.762  

298 
 
4.71 

 
,64 Erkek (Baba) 20 116.234 13.625 

Yaş  N X s sd t p 
18-25 19 123,615 13.824    
26-35 9 109.742 14.346 162,758 .074 .004 
36-45 7 101,396     
36 üzeri 5 94,761     
Öğrenim Durumu N X s sd t p 
İlkokul-Ortaokul 21 131.834 12.439 

15.536 
   

Lise 11 113.451 315 2.74 .000 
Fakülte/Yüksekokul 8 98.234    
Ekonomik Durum N X s sd t p 
Asgari ücret ve altı 22 99.421 11.278 

15.478 
 
105 

 
,065 

 
1000-2500 tl   13 113.593 0,000 
2500-4000 tl            5 130.557  
4000 tl üzeri 0 0   

(P<0,05) 
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Tablo 1’de yer alan ebeveynlerin istismar potansiyeli puanlarının demografik özelliklerine göre 

bulguları görülmektedir. Puanlar değerlendirildiğinde, ebeveynlerin istismar potansiyeli ölçümlerinde 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmazken, öğrenim durumlarına, ekonomik durumlarına ve yaş 

değişkenlerine göre anlamlı fark bulunduğu görülmektedir. (P<0,05). 

Yapılan araştırmalarda da anne yaşı ilerledikçe istismar düzeylerinde belli bir azalmanın olduğu, 

ebeveyn eğitim düzeyinin arttıkça istismar bulgularının azaldığı da bildirilmiştir ve yoksul ve düşük 

eğitimli ailelerde istismarın daha yaygın olarak rastlandığı görülmüştür (Yurdakök, 2003; Ayan 

&Kocacık, 2009; Konanç vd., 1991; Bilir ve Diğerleri, 1999: 15). Ayrıca bir çok çalışmada çocuk 

istismarı ile ebeveyn cinsiyet faktörü açısından hafif kadın üstünlüğü bulunsa da anlamlı ilişki 

gözlenmemiştir (Yalçın, Koçak, Duman, 2014; Kara ve ark, 2004). 

Tablo 2. Okul olgunluğu testine göre genel puanlarının yaş ve cinsiyet değişkenine göre T-testi 

sonuçları 

Test Yaş (Ay) N X ± Ss t p 
 
Metropolitan Okul 
Olgunluğu 

48-53 20 105,21  
0,032 

 
,000 54-60 20 128,65 

Cinsiyet N X ± Ss t p 
Kız  20 118,02  

0,176 
 

Erkek 20 115,84 ,175 
(P<0.05) 

Tablo 2’de çalışmada yer alan 48-53 ve 54-60 ay çocukların okul olgunluğu testinden aldıkları 

toplam puanların yaş ve cinsiyet değişkenine göre elde edilen puanlar görülmektedir. Veriler t-testi 

sonuçlarına göre istatistiksel olarak karşılaştırıldığında yaş değişkenine göre anlamlı sonuç bulunurken 

cinsiyet değişkenine ilişkin ise anlamlı bir sonuç bulunmadığı görülmektedir (P<0.05). 

Tablo 3. Ebeveynlerin istismar potansiyelleri ile çocukların okul olgunlukları arasındaki farka 

ilişkin T-testi sonuçları 

 N Korelasyon  P 

İstismar Potansiyeli Ölçeği (ÇİPE)  
125 

 
0,273 

 
,002 

Okul Olgunluğu Testi 

 

Çocukların okula hazır bulunuşluk düzeyleri ile ebeveynlerinin istismar potansiyeli arasındaki 

ilişkiye bakıldığında, pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu ancak aralarındaki kolerasyon katsayılarının 

çok yüksek olmadığı görülmektedir. İstismara uğrayan çocuklar üzerinde yapılan pek çok çalışmalarda da 

özellikle kurum bakımında kalan üç–altı yaş arasındaki çocukların ihmal ve istismara uğramamış 

çocuklara oranla, çocukların boy, kafa çevresi gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra görsel-uzamsal algı, dil 
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ve genel bilişsel yeterliklerinde gelişimsel gecikme olduğu bulunmuştur (Fidan vd., 2013; Pears & Fisher, 

2005; Leslie vd., 2005). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada çocukların okula hazır bulunuşluk düzeyleri, bu düzeyleri etkileyebileceği düşünülen 

ebeveynlerinin çocuk istismarına olan eğilimleri faktörü açısından değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere 

çocuk istismarı % 95 oranında çocuğun anne-babaları tarafından yapılmaktadır ve çocuğun yaşı ne kadar 

küçükse istismar olasılığının o kadar fazla olduğu bir çok çalışmada bildirilmiştir. Bu nedenle çalışma 48-

60 ay çocuklara sahip ebeveynler üzerinde yapılmıştır. 

Analiz sonuçları ebeveynlerin istismar potansiyellerinin artmasında en fazla ilişkili olduğu 

öngörülen değişkenler aynı zamanda çocukların okula hazır bulunuşluk özellikleri hakkında da bize bilgi 

vermektedir. Elde edilen veriler, ebeveynlerin çocuk istismarı potansiyelleri ile çocukların okula hazır 

bulunuşluk arasındaki negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Girardet, 2002; 

Şahin, 2001; Cowen, 1999; Bahçeçcik & Kavaklı, 1994;  yaptıkları araştırmalarda özellikle cinsel 

istismar olmak üzere kurban çocukların okula uyum ve okul başarısı problemleri yaşadıklarını ortaya 

koymaktadır. 

 Çalışmada ebeveynlerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ile çocuk istismarına yönelik 

eğilimleri incelendiğinde, ebeveynlerin yaş, öğrenim durumu ve ekonomik durumlarına göre istismara 

yönelim düzeylerinde anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Çalışmadan ortaya çıkan bu sonuçlar, 

ebeveynlerin eğitim düzeyleri düştükçe istismar potansiyellerinde belirgin bir artış olduğu, benzer şekilde 

yaş düzeyleri düştükçe istismar potansiyellerinde anlamlı yükselme görüldüğü ve yine ekonomik 

düzeyleri düştükçe istismara yönelik davranışlar gösterebilme eğilimlerinde anlamlı bir artış bulunduğu 

şeklindedir. Araştırmada çocukların anneleri ya da babalarının istismar potansiyellerinde en fazla etkiye 

sahip olduğu tespit edilen değişkenlerden biri ebeveynlerin eğitim düzeyidir. Ebeveynlerin cinsiyet 

değişkenine ilişkin ise istismar eğilimi düzeylerinde her hangi bir farklılık gözlenmemiştir. Buradan 

hareketle, ebeveynlerim çocuk istismarı potansiyellerini tetikleyebilecek bu değişkenlerin kontrol altına 

alınması ve gerek devletin gerek sivil toplum kuruluşlarının etkileyebilecek bu durumları 

engelleyebilecek faaliyetlerde bulunmaları çocuk istismarına ilişkin koruyucu önlemsel faaliyet olarak 

önerilebilir. 

Çocuk istismarın büyük kısmının küçük yaş çocuklar üzerinde olması ve büyük çoğunluğunu 

anne babaların uygulaması sebebiyle, özellikle okul öncesi öğretmenleri ile anne babalarda 

farkındalık oluşturma anne babalara ve öğretmenlere yönelik seminer ve bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. 
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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION  
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EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ MAĞDURLARI: KONTROL GRUPLARI 

 

Şule AYCAN, Nihat AYCAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MUĞLA 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye'de yayımlanan iki uluslararası ve Türkiye dışında yayınlanan iki uluslararası olmak 
üzere, toplam dört eğitim dergisinin on bir yıllık (2004-2014) sayılarında yer alan makaleler taranmış; kontrol grubu 
içeren çalışmalardaki, katılımcı sayıları belirlenmiştir.  İncelenen dergilerden iki tanesi genel eğitim dergileri 
(Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ve International Journal of Educational Research), diğer ikisi de 
fen eğitimiyle ilgili dergilerdir (Turkish Science Education ve International Journal of Science and Mathematics 
Education).  Ayrıca makalelerdeki kontrol gruplu çalışmaların incelenen tüm makalelerdeki payı ile bu araştırmaları 
gerçekleştiren araştırıcıların ülkeleri değerlendirilmiştir.  

Dört eğitim dergisinin on bir yıllık makalelerinin tarandığı bu çalışmada, nitel analiz yöntemlerinden 
doküman analizi kullanılmıştır.   

Çalışmada seçkisiz (rastgele) örnekleme yöntemlerinden sistematik örnekleme kullanılmıştır. Söz konusu 
dergilerinde yer alan 2128 makale bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Eğitim araştırmaları yapan araştırıcıların, yeni öğretim tekniklerinin yararlarını vurgulamak ve kanıtlamak 
amacıyla yaptıkları araştırmalarda, karşılaştırmak için kullandıkları kontrol grubunda yer alan katılımcıların klasik 
uygulamalar nedeniyle mağdur oldukları göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, bu mağdurların sayıları ve ülkeleri 
hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Bu inceleme için kontrol gruplarındaki 5657 öğrenci göz ardı edilecek bir 
sayı değildir. Çoklu zeka kuramı dile getirilip her öğrencinin öğrenebileceği bir yöntemin uygulanmasından söz 
edilirken, sadece dört dergi için bulunan sayı çok fazladır. Araştırmacılar, araştırmalarında kullandıkları öğretim 
yöntemlerinin başarılarını bir çok istatistiksel değerlendirmeyle ortaya koymak için kontrol gruplarına düz anlatım 
uygulamakta, hatta başarılarını gösterme uğruna verimsiz ders yapmışlardır. İncelenen makalelerde bu derslerin 2-
14 hafta arasında değiştiği saptanmıştır. Bir öğrencinin bile kaliteli öğretim hakkının engellenmemesi gerekirken sırf 
bu çalışmada 5657 öğrenci diğer arkadaşlarından farklı yöntemlerle ders alarak mağdur edilmiştir. 

Nicel eğitim araştırmalarının tek gruplu ön test- son test uygulamalarıyla yapılması bu mağduriyeti 
giderecektir.   
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GİRİŞ 

Eğitim bilginin uygulamalı, pratik alanı olduğundan, onun problemleri de yaşantının pratik 

alanıyla daha çok ilgilidir ve bunlar da yeni bir bilginin keşfedilmesiyle çözülemez. Günümüz çağdaş 

toplumlarında eğitim-öğretim ile ilgili uygulamayı yönlendiren temel ilke, veri merkezli çalışmalardır.  

Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim-öğretim etkinlikleri düzenlenir, gerekirse; eskileri değiştirilmek 

üzere, yeniden oluşturulur.  Veri merkezli eğitim uygulamalarındaki en belirgin düşünce, eğitim 

uygulamalarının geliştirilmesi ve bu uygulamalar hakkında verilecek kararların politik ve spekülasyondan 

çok, uygulama alanlarındaki gerçeğe dayandırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Eğitim araştırmalarında nicel ya da nitel araştırma yöntemleri kullanılabilir.  Nicel araştırmalarda 

en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, deneysel yöntemdir.  Deneysel araştırmalar; gerçek deneysel, 

yarı-deneysel ve tek kişilik deneysel araştırmalar olarak sınıflandırılabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2013).   

Klasik deneysel yöntem, deney ve kontrol gruplarının araştırmaya katılması, deney grubunun 

işleme tabi tutulduktan sonra elde edilen sonuçların her iki grupla karşılaştırılmasından oluşan bir 

yöntemdir.  Deney grubu bağımsız değişkenler, kontrol grubu ise bağımlı değişkenlerle ilişkilidir. 

Yarı-deneysel yöntemde de kontrol ve deney grupları vardır.  Klasik ve yarı-deneysel yöntemler 

arasındaki en belirgin fark, yarı-deneysel yöntemde söz konusu grupların oluşturulmasının rastgele değil, 

ölçümlerle yapılmasıdır (Ekiz, 2013). 

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.  Yani nitel araştırma, kuram 

oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içersinde araştırmayı ve 

anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Nicel araştırmanın amacı, büyük ölçüde nedensellik ilişkisini 

açıklamadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Eğitim alanında yapılan araştırmaların değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların çok sayıda olduğu 

söylenemez.  Örneğin; Doğru ve arkadaşları fen bilimleri alanında yapılan yüksek lisans ve doktora 

tezlerini araştırma modeli, veri toplama araçları, kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri, çalışma grubu 

gibi özellikleri bakımından incelemişlerdir (Doğru vd, 2012). Telli ve Yurdugül ise eğitimle ilgili 

makalelerin örneklem türlerini 2009-2011 yılları için değerlendirmişledir (Telli ve Yurdagül, 2012). 

Bu çalışmada, Türkiye'de yayımlanan iki uluslararası ve Türkiye dışında yayınlanan iki 

uluslararası olmak üzere, toplam dört eğitim dergisinin on bir yıllık (2004-2014) sayılarında yer alan 

makaleler taranmış; kontrol grubu içeren çalışmalardaki, katılımcı sayıları belirlenmiştir.  İncelenen 
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dergilerden iki tanesi genel eğitim dergileri (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ve 

International Journal of Educational Research), diğer ikisi de fen eğitimiyle ilgili dergilerdir (Turkish 

Science Education ve International Journal of Science and Mathematics Education).  Ayrıca 

makalelerdeki kontrol gruplu çalışmaların incelenen tüm makalelerdeki payı ile bu araştırmaları 

gerçekleştiren araştırıcıların ülkeleri değerlendirilmiştir.  

 

YÖNTEM 

Dört eğitim dergisinin on bir yıllık makalelerinin tarandığı bu çalışmada, nitel analiz 

yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır.   

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu/olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar.  Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak 

kullanılabileceği, araştırma problemi ile yakından ilgilidir.  Deneysel çalışmaların ya da anket 

çalışmalarının tersine, doküman analizi geniş bir zaman dilimine dayalı analizi olanaklı kılar (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). 

Örneklem 

Çalışmada seçkisiz (rastgele) örnekleme yöntemlerinden sistematik örnekleme kullanılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, International Journal of Educational Research, Turkish 

Science Education ve International Journal of Science and Mathematics Education dergilerinde yer alan 

2128 makale bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Çalışmanın Amacı 

Eğitim araştırmaları yapan araştırıcıların, yeni öğretim tekniklerinin yararlarını vurgulamak ve 

kanıtlamak amacıyla yaptıkları araştırmalarda, karşılaştırmak için kullandıkları kontrol grubunda yer alan 

katılımcıların klasik uygulamalar nedeniyle mağdur oldukları göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, bu 

mağdurların sayıları, ülkeleri hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Problemi 

İncelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim yöntemi uygulanmayan kontrol grubu 

katılımcılarının, bu araştırmalardaki  payı yüksek midir?  

Araştırmanın Alt Problemleri 
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İncelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim yöntemi uygulanmayan kontrol grubu 

katılımcılarının yıllara göre değişimi nasıldır? 

İncelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim yöntemi uygulanmayan kontrol grubu 

katılımcılarının ülkelere göre dağılımı nasıldır? 

BULGULAR 

Bu araştırmada; ülkemizde yayımlanan iki uluslararası ve ülke dışında yayınlanan iki uluslararası 

olmak üzere, toplam dört eğitim dergisinin on bir yıllık (2004-2014) sayılarında yer alan makaleler 

taranmış, kontrol grubu içeren çalışmalardaki katılımcı sayıları belirlenmiştir.  İncelenen dergilerden iki 

tanesi genel eğitim dergisidir. Bunlar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HÜEFD) ve 

International Journal of Educational Research (IJER)'dir.  Diğer ikisi ise fen eğitimiyle ilgili dergilerdir.  

Bunlar Turkish Science Education (TUSED) ve International Journal of Science and Mathematics 

Education (IJSME)'dir. Bu dergilerde incelenen makalelerin yıllara göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. 

 
Tablo 1. İncelenen dergilerdeki makalelerin yıllara göre dağılımı. 

 HÜEFD TUSED IJER IJSME 
2004 61 10 40 25 
2005 55 10 31 27 
2006 54 17 28 32 
2007 53 16 33 35 
2008 63 26 37 37 
2009 52 31 37 54 
2010 60 38 19 52 
2011 80 47 40 57 
2012 139 41 71 60 
2013 173 38 65 61 
2014 77 15 65 66 
TOPLAM 
2128 makale 

867 289 466 506 

 
İncelenen dergilerdeki makalelerde kontrol gruplu çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisinde en fazladır. Araştırmaya dâhil edilen dergilerin on bir yıllık makalelerindeki kontrol 

gruplu makalelerin yüzde oranları Şekil 1'de verilmiştir. 
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Şekil 1. İncelenen dergilerdeki makaleler içinde kontrol gruplu makaleler yüzdesi. 

Araştırma kapsamındaki dergilerde bulunan kontrol gruplu makalelerin toplam makalelerdeki 

yüzdelerinin yıllara göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Kontrol gruplu makalelerin yıllara göre yüzdesel dağılımı 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
HÜEFD 11.5 16.4 11.1 9.4 11.1 7.7 6.7 8.8 5.8 15.6 9.1 
TUSED 40.0 30.0 23.5 - 11.5 6.5 10.5 8.5 14.6 23.7 13.3 
IJER - - - - - 2.7 5.3 - - - - 
IJSME - 3.7 5.6 8.6 - 11.1 - 5.3 6.7 - 4.6 
   

İncelenen dergilerin kontrol gruplu makalelerinde, kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin sayısı 

on bir yıllık araştırmalar için toplam 5657 dir. Kontrol gruplu çalışmaların dergiler bazında okul 

düzeylerine göre dağılımı Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3. Kontrol gruplu çalışmaların dergiler bazında okul düzeylerine göre dağılımı 

 Anaokulu İlköğretim Lise Üniversite 
HÜEFD 2,4 51,3 23,9 22,4 
TUSED - 42,0 25,3 32,7 
IJER 27,4 - - 72,6 
IJSME - 33,2 36,8 30,0 

 

İncelenen makalelerde kontrol gruplarında 106 anaokulu, 2674 ilköğretim, 1401 lise ve 1476 

üniversite öğrencisi (toplam 5657 öğrenci) bulunmuştur. 

Yüzde 

HÜEFED

TUSED

IJER

IJSME
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Kontrol gruplarındaki 5657 öğrenciden 5616 tanesi Türk öğrencidir (% 99,3). Bu öğrencilerin 

incelenen dergilere göre dağılımı Tablo 4 ve Şekil 2'de verilmiştir.   

Tablo 4. İncelenen dergilerde kontrol grubunda yer alan Türk öğrenci sayılarının incelenen 

dergilere göre dağılımı 

 HÜEFD TUSED IJER IJSME 
Öğrenci sayısı 3764 1480 62 310 
TOPLAM   5616 Türk    

 

 

 Şekil 2. Kontrol gruplu makalelerde yer alan 5616 Türk öğrencinin incelenen dergilere göre 

dağılım.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İncelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim yöntemi uygulanmayan kontrol grubu 

katılımcılarının, bu araştırmalardaki  payı yüksek midir? sorusunun yanıtı makaleler bazında fazla gibi 

görülmemektedir. Kontrol gruplu makale sayılarının incelenen dergilere göre dağılımı Tablo 5'de 

verilmiştir.  

Tablo 5. Kontrol gruplu makalelerin dergilere dağılımı 

 HÜEFD TUSED IJER IJSME 
Makale 91 41 2 22 
TOPLAM   156 Makale    
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Fakat kontrol gruplarındaki 5657 öğrenci göz ardı edilecek bir sayı değildir. Çoklu zekâ kuramı 

dile getirilip her öğrencinin öğrenebileceği bir yöntemin uygulanmasından söz edilirken, sadece dört dergi 

için bulunan sayı çok fazladır. Araştırmacılar, araştırmalarında kullandıkları öğretim yöntemlerinin 

başarılarını birçok istatistiksel değerlendirmeyle ortaya koymak için kontrol gruplarına düz anlatım 

uygulamakta, hatta başarılarını gösterme uğruna verimsiz ders yapmışlardır. İncelenen makalelerde bu 

derslerin 2-14 hafta arasında değiştiği saptanmıştır. Bir öğrencinin bile kaliteli öğretim hakkının 

engellenmemesi gerekirken sırf bu çalışmada 5657 öğrenci diğer arkadaşlarından farklı yöntemlerle ders 

alarak mağdur edilmiştir. 

Araştırmanın alt problemlerinden "incelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim 

yöntemi uygulanmayan kontrol grubu katılımcılarının yıllara göre değişimi nasıldır?" sorusunun yanıtı, 

Tablo 2'den görüldüğü gibi, Türk dergileri için 2004 ve 2005 yıllarında çok fazla iken zamanla kısmen 

azalmıştır. 

Araştırmanın diğer alt problemi "incelenen nicel eğitim araştırmalarında, yeni bir öğretim 

yöntemi uygulanmayan kontrol grubu katılımcılarının ülkelere göre dağılımı nasıldır?" sorusunun yanıtı 

ise çok ilginçtir. İncelenen dergilerdeki kontrol gruplarındaki 5657 öğrenciden 5616 tanesi Türk 

öğrencidir (% 99,3). 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Turkish Science Education ve  International 

Journal of Educational Research isimli dergilerdeki kontrol gruplu çalışmaların yazarları da kontrol grup 

katılımcıları da Türk'tür.  International Journal of Science and Mathematics Education isimli dergide ise 

kontrol grup katılımcılarından 311 adedi (toplam 1277 katılımcı) Türk olup, diğerleri Tayvan, Kenya, 

Yunanistan, İsrail, ABD, Endonezya, Kenya, Kuveyt ve Malezya kontrol gruplarına aittir. 

Yeni öğretim yöntemlerinin başarısını vurgulamak amacıyla yapılan nicel eğitim çalışmalarında, 

kontrol grupları kullanarak uyguladığı yöntemin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen araştırmacılar, bu 

gruplardaki öğrencilerin mağdur edildiğini göz ardı etmektedirler. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde mağdur: 

haksızlığa uğramış kimse, olarak tanımlanmıştır. Gerçekten kontrol gruplarında öğrenim gören öğrenciler, 

haksızlığa uğramıştır. 

Bu tür çalışmaların incelenen on bir yıllık dergiler bazında, özellikle Türk araştırmacılar 

tarafından yapılmış olması ilginçtir. Özetle Kontrol gruplarının günahı nedir?  

Nicel eğitim araştırmalarının tek gruplu ön test- son test uygulamalarıyla yapılması bu 

mağduriyeti giderecektir.   
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eğitim fakültesi ve diğer fakültelerde 
görev yapan 115 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler 5 maddeden 
oluşan 7’li likert tipi “Yaşam Doyum Ölçeği” ve 57 madde, 10 alt boyuttan oluşan 7’li likert tipi “Schwartz Değerler 
Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde öğretim elemanlarının yaşam doyumlarının orta düzeyde, 
değer algılarının ise iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretim elemanlarının demografik özelliklere göre yaşam 
doyumları incelendiğinde, alınan puanların yalnızca görev yapılan fakülte değişkeninde anlamlı olarak farklılaştığı 
bulunmuştur. Öğretim elemanlarının değer algıları incelendiğinde uyarılma alt boyut puanlarının cinsiyete, güç alt 
boyut puanlarının öğrenim durumuna ve evrensellik alt boyut puanlarının görev süresi değişkenlerine göre anlamlı 
şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Son olarak değer tercihleri alt boyut puanları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki 
incelenmiş, hazcılık ve yardımseverlik alt boyut puanları ile yaşam doyumları arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam doyum, değer, tercih, tutum 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the relationship between the life satisfaction and value 
preferences of the instructors. The sample of the research is composed of 115 instructors working in the education 
faculty and other faculties of Çanakkale Onsekiz Mart University. The data of the research conducted by means of 
scanning method were obtained by 5-point likert “Life Satisfaction Scale” consisting of 5 items as well as 7-point 
likert “Schwartz Values Scale” consisting of 57 items and 10 sub-dimensions. The analysis of the data indicated that 
the life satisfaction levels of the instructors were at a moderate level and their value perceptions were at a good 
level. Given the analysis of the life satisfaction levels of the instructors in terms of demographic characteristics, it 
was found that the scores showed a significant difference in only depending on the variable of the faculty that the 
instructor works. The analysis of the value perceptions of the instructors determined that the stimulation sub-
dimension scores significantly varied according to the variable of gender and that the power sub-dimension scores 
significantly varied according to the variable of education level and that the universality sub-dimension scores 
significantly varied according to the variable of tenure. Subsequently, the relationship between the sub-dimensions 
of value preferences and life satisfaction was evaluated, and a significant positive correlation was determined 
between the sub-dimension scores of hedonism and helpfulness and life satisfaction.  

Keywords: Life satisfaction, value, preference, attitude 
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GİRİŞ 

Her toplumun gelişmesi ve sürekliliğini sağlaması eğitime bağlıdır. Bu sebeple de her nesil bir 

önceki nesilden gelen bilgi birikimlerini kullanmak ve geliştirmek zorundadır. Bunu gerçekleştirmenin en 

doğru yolu eğitimi kullanmaktır. Eğitim bireye kazandırılmak istenenlerin sistematik bir biçimde işlenme 

sürecidir (Keskinkılıç, 2005). 

İnsan hayatı ardı sıra gelen aşamalardan oluşur. Bunlar; bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, 

yetişkinlik ve yaşlılıktır. Bu dönemler bir biri için ön koşul niteliğindedir ve süreklilik arz eder. Bu 

gelişim aşamalarında olumlu bir tutuma sahibi olmak, yaşamı anlamlı kılmak ve belli bir yaşam 

doyumuna sahip olmak için çok önemlidir (Demirel, 2004). 

İnsanın bir bütün olarak anlaşılması için duyguları her zaman hesaba katılmalıdır. İnsanın biyoloji 

ve fiziksel yapısını etkileyen birçok sebebin altında duygusal faktörler yatmaktadır. Bu nedenle bireyin 

tepkileri duygusal bağlantılardan uzak değerlendirilemez. Goleman (1998), insan kararlarını ve 

hareketlerini şekillendiren hislerin çoğu zaman düşüncelere baskın geldiğini belirterek, duyguların insana 

hâkim olduğu sürece, zekânın iyi ya da kötü hiçbir yere varamayacağını ifade eder. 

Bir insanın elde edebildikleri ile beklentileri arasındaki ilişki yaşam doyumu olarak ifade edilir. 

Yaşam doyumu, bireyin bütün yaşamını ve yaşam içerisindeki çeşitli boyutları içerir, belirli bir olay ya da 

durumla kısıtlı değildir (Vara, 1999). Keser (2005) yaşam doyumunu etkileyen faktörleri, yaşamın 

anlamlı bulunması, amaçlara ulaşılma konusundaki uyum, olumlu bireysel kimlik, günlük yaşamdan 

mutluluk duyulması, bireyin bedenen kendini iyi hissetmesi, ekonomik güvenlik ve sosyal ilişkiler 

şeklinde sıralar.  

Yaşam doyumuna ilişkin bilgiye bireyin kendini değerlendirmesi ve ölçütler belirlemesiyle 

ulaşılır. Yaşam süreci içerisinde standartlar ile gerçek durum karşılaştırılarak değerlendirmeye gidilir. 

Bireyden bireye farklılıklar oluştuğu için bu değerlendirme öznel olarak gerçekleşir (Diener ve diğ., 

1985).  

İnsan duygularından ayrı düşünülemediği, hayatında ölçütler ve hedefler koyduğu için yaşamdan 

aldığı doyum da farklılaşmaktadır. Bu doyumu etkileyen faktörler çok çeşitlilik gösterebilir. Kişinin değer 

tercihleri de hayat ölçütlerini belirler ve bu ölçütler de yaşam doyumu hakkında fikir verir. Kıllıoğlu 

(1998), insanların yaşamsal amaçlarının her birinin bir değere dayandığını ifade eder.  

 Her insanın sahip olduğu değerler vardır ve inandığı değerler büyük ölçüde yaşam çizgisini 

belirlemektedir. Bu değerler karşılaşılan olaylarda karar verirken bireyi büyük ölçüde yönlendirir (Özden, 

2005). “Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, 
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kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey olarak 

tanımlanmaktadır” (TDK, 2005). 

Schwartz (1992) değerlere ait beş özellikten bahsetmektedir. Bunlar; değerlerin bir inanç durumu 

olduğu, olayların ve insanların seçimine ve gelişimine rehberlik ediyor olması, kabul edilen ulaşılmak 

istenen hal olması, belirli durumları aşmaya yönelik olması ve önceden oluşmuş değerler sisteminin diğer 

değerlerde oluşturduğu öneme bağlı olarak düzenlenmesidir. 

Toplumda yer alan bireylerin nitelikleri toplumların nitelikleri ile eş değerdir. Toplumsal bir 

kurum olan eğitimin ve eğitimcilerin en önemli görevlerinden biri de eğitimin toplumsal temellerini 

tanımak ve eğitim-öğretimin bu temellere uygun olarak işlemesini sağlamaktır (Hoşgörür, 2005). Bu 

bakımdan toplumdaki temel değerlerin oluşmasında eğitimcilerin rolü azımsanmayacak derecede 

büyüktür.  

Öğretmenler her ne kadar nesnel davranmaya çalışsalar da öğrenciler, eğitmenlerin değer 

yargılarından mutlaka etkilenirler (Halstead ve Taylor, 2000). Öğretmen gerekli değerler ile donanmamış 

ise öğrencilerin mevcut değerlerinin körelmesine hatta yok olmasına sebep olabilir (Yazıcı, 2006). Son 

yıllarda yapılan çalışmalar insan tutum, algı ve bakış açılarına yönelmiştir. İnsanı merkeze alan 

yapılanmalar, yönetim biçimleri günümüzde çok daha fazla önemli hale gelmeye başlamıştır. Bireyin 

psikolojik özellikleri örgütsel yaşantının vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir (Yılmaz ve Sümbül, 

2009). 

Birçok meslek ülkelerin ekonomik, kültürel ve bilimsel ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Tüm bu 

mesleklerin nitelikli olması içinse kalifiye bireyler yetiştirmek gerekmektedir. İşte bu noktada meslek 

grupları içinde öğretim elemanlığı başı çekmektedir.  Yükseköğretim kurumları eğitim süreci içindeki en 

üst kademe olmakla birlikte, meslek edindirme, bireylerin bilişsel ve psiko-sosyal gelişimine olan 

katkıları ile de rol oynamaktadır. Bu nedenle öğretim elemanları öğrencilerin gelişiminde kalıcı izler 

bırakabilir. Öğretim elemanlarının akademik yeterlikleri kadar psikolojik sağlıkları da bu izlerin olumlu 

ve yapıcı olması ile yakından ilgilidir (Akman, Kelecioğlu ve Bilge, 2006). 

Alanyazın incelendiğinde yaşam doyumu ile değer tercihlerinin farklı çalışmalarda incelendiği 

görülmektedir. “World Database of Happiness” tarafından yapılan araştırmada 2000-2009 yılı yaşam 

doyumu sıralamasında Türkiye 148 ülke arasında 74-77. Sırada yer almıştır. Elde edilen verilere göre 

ortalama doyum 10 üzerinden 5,8’dir. 2010 yılında yayınlanan Legatum Refah Endeksine göre ise 

Türkiye’deki yaşam doyum ortalaması 10 üzerinden 5,1 olarak ölçülmüş ve 110 ülke arasında 78. sırada 

olduğu belirlenmiştir (Şimşek, 2011). 

Özer (2001) yaptığı araştırmada aile ortamında yaşayanların huzurevlerinde yaşayanlara göre 

yaşam doyumu puanlarının daha yüksek olduğunu ayrıca, medeni durum, eğitim durumu, meslek, boş 
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zamanları değerlendirme ve sağlık durumu ile yaşam doyumu arasında bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. 

Erdem ve arkadaşları (2004) araştırmalarında Hemodiyaliz hastalarında yaş ve eğitim seviyesi 

yükseldikçe yaşam doyumunun da yükseldiğini bulmuşlardır. 

Keser (2005) araştırmasında, kadınların yaşam doyumunun erkeklere göre daha yüksek, 

üniversite mezunlarının yaşam doyumunun, lise ve altı düzeye oranla daha düşük olduğunu ifade etmiştir. 

Yiğit, Dilmaç ve Deniz (2011) yapmış oldukları araştırmalarında iş doyumu arttıkça polislerdeki yaşam 

doyumlarının da arttığını saptamışlardır. Akgündüz (2013) araştırmasında, konaklama işletmelerinde 

çalışan iş görenlerin iş doyumları ile yaşam doyumları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu 

belirlemiştir. 

Coşkun ve Yıldırım (2009) araştırmasında, kız öğrencilerin değer düzeylerinin erkek 

öğrencilerinkinden yüksek olduğunu ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin Fen-Edebiyat Fakültesi 

öğrencilerine göre değer düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Yılmaz (2009) araştırmasında, 

öğretmenlerin değer tercihlerini çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmış ve birçok alt boyutta anlamlı 

farklılıklar bulmuştur. 

Öztürk (2014) yapmış olduğu yüksek lisans tezinde Sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri, 

değer tercihleri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin var olduğunu araştırma sonuçları ile ortaya 

koymuştur.  Sınıf öğretmenlerinin değerler ölçeği alt boyutları ile yaşam doyumu ölçeği toplam puanları 

arasındaki ilişki bulgular ile ifade edilmiştir. 

İlgili çalışmalar incelendiğinde yaşam doyumu ile değer tercihlerinin bir arada çalışıldığı çok az 

sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Özellikle bu etkenlerin öğretim elemanları ile çalışılması, onların 

yaşam doyumlarının ve değer tercihlerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, 

öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak 

belirlenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu problemlere yanıtlar aranmıştır: 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri cinsiyete göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri yaşa göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri medeni hale göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri öğrenim durumuna göre anlamlı 

şekilde farklılaşmakta mıdır? 
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• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri unvana göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri fakülteye göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ve değer tercihleri görev süresine göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? 

• Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, yapılan araştırmanın modelinden, evreninden, örnekleminden ve araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı ile analizlerden bahsedilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Tarama modeli, var olan bir durumu olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde görev yapan öğretim 

elemanları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve 

diğer fakültelerde görev yapan 115 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin ayrıntılı 

demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Örnekleme çeşidi olarak random örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. 

 
Tablo 1.Öğretim Elemanlarına İlişkin Bağımsız Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişken N f (%) 

Cinsiyet Kadın 47 40.9 
Erkek 68 59.1 

Yaş 

20-30 27 23.5 
31-40 56 48.7 
41-50 27 23.5 
51 ve üstü 5 4.3 

Medeni Hal Bekâr 33 28.7 
Evli 82 71.3 

Öğrenim Durumu 
Lisans 5 4.3 
Yüksek Lisans 38 33.0 
Doktora 72 62.6 

Unvan 

Öğretim Görevlisi 18 15.7 
Okutman 8 7.0 
Araştırma Görevlisi 35 30.4 
Yardımcı Doçent Doktor 36 31.3 
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Doçent Doktor 15 13.0 
Profesör Doktor 3 2.6 

Fakülte Eğitim 49 42.6 
Diğer 66 57.4 

Görev Süresi 

1-5 yıl 50 43.5 
6-10 yıl 28 24.3 
11-15 yıl 24 20.9 
16-20 yıl 6 5.2 
21 yıl ve üstü 7 6.1 

 
Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada “Kişisel Bilgi Formu (KBF),” “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)” ve “Schwartz 

Değerler Ölçeği (SDÖ)'' birlikte kullanılmıştır.  

KBF’de öğretim elemanlarına cinsiyetleri, medeni halleri, öğrenim durumları, unvanları, 

fakülteleri ve görev süreleri sorulmuştur. Araştırmada kullanılan Diener ve arkadaşları (1985) tarafından 

geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği, Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek “Kesinlikle 

Katılmıyorum” (1) ile “Kesinlikle Katılıyorum” (7) arasında değişen yedili likert tipinde 5 maddeden 

oluşmaktadır. 

Schwartz Değerler Ölçeği 57 madde ve 10 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 7’li likert tipinde 

hazırlanmıştır. Alt boyutların içerdiği değerlerin listesi aşağıda belirtilmiştir (Schwartz, 1992): 

• Güç: Sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin olmak, toplumdaki görünümü 

koruyabilmek. 

• Başarı: Başarılı olmak, yetkin olmak, hırslı olmak, sözü geçen biri olmak. 

• Hazcılık: Zevk, yaşamdan zevk almak, isteklerine düşkün olmak. 

• Uyarılma: Cesur olmak, değişken bir hayat yaşamak, heyecanlı bir yaşantı sahibi olmak. 

• Öz-Denetim: Yaratıcı olmak, özgür olmak, kendi amaçlarını seçebilmek, bağımsız olmak, 

kendine saygılı olmak.  

• Evrensellik: Sosyal adalet, barış içinde bir dünya, erdemli olmak, güzel bir dünya, çevreyi 

korumak, açık fikirli olmak, eşitlik, doğayla bütünlük, iç huzuru.  

• Yardımseverlik: Manevî bir yaşam, bağışlayıcı olmak, dürüst olmak, yardımsever olmak, sadık 

olmak, sorumlu olmak, anlamlı bir yaşam, gerçek dostluk, olgun sevgi.  

• Geleneksellik: Bana düşen hayatı kabullenmek, ılımlı olmak, dindar olmak, alçak gönüllü olmak, 

geleneklere saygı, mahremiyete ve özel haklara saygı. 

• Uyum: İtaatli olmak, ana babaya ve yaşlılara değer vermek, kibar olmak, kendini 

denetleyebilmek. 
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• Güvenlik: Ulusal güvenlik, bağlılık duygusu, iyiliğe karşılık vermek, toplumsal düzen, aile 

güvenliği, sağlıklı olmak, temiz olmak. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Anketlerin uygulanması aşamasında öncelikle öğretim elemanlarının güvenilir cevaplar 

verebileceği ortam oluşturulmuş ve gönüllülük esasına göre çalışma yürütülmüştür. Öğretim elemanlarına 

KBF, YDÖ ve SDÖ aynı anda uygulanmıştır. Toplamda veri analizi yapılabilecek 115 anket formu elde 

edilmiştir. 

Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.  YDÖ ve SDÖ maddeleri 

değerlendirilirken olumlu maddeler için “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğine 1, “Katılmıyorum” 

seçeneğine 2, “Biraz Katılmıyorum” seçeneğine 3, “Orta Düzeyde Katılıyorum” seçeneğine 4, “Biraz 

Katılıyorum” seçeneğine 5, “Katılıyorum” seçeneğine 6 ve “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğine ise 7 

puan verilmiştir. Olumsuz maddeler içinse kodlama tersten yapılmıştır.  

Veriler değerlendirilirken YDÖ için ortalama puanlar, SDÖ içinse alt boyutların ortalama 

puanları dikkate alınmıştır. İstatistiksel analizler için veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik 

testler uygulanmıştır.  

Öğretmen adaylarına uygulanan anket verilerini yorumlamak için ölçeğin aralık genişliğinin, 

“dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” formülü ile hesaplanması göz önünde tutulmuştur. Araştırma 

bulgularının değerlendirilmesinde aritmetik ortalama puan aralıklarına göre yapılmış olup aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir (Tekin, 2008). 

Kullanılan ölçek; 

1.00- 1.86 “Kesinlikle katılmıyorum” 

1.87- 2.71 “Katılmıyorum” 

2.72- 3.56 “Biraz Katılmıyorum” 

3.57- 4.41 “Orta Düzeyde Katılıyorum” 

4.42- 5.26 “Biraz Katılıyorum” 

5.27- 6.11 “Katılıyorum” 

6.12- 7.00 “Kesinlikle Katılıyorum” olarak derecelendirilmiştir. 

 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgular tablolar eşliğinde verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

111 

Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

İncelenmesi 

Tablo 2 incelendiğinde öğretim elemanlarını YDÖ’den aldıkları puanların genel olarak orta 

düzeyde olduğu görülmüştür (𝑋�= 4,15). Yine Tablo 2’ye bakıldığında öğretim elemanlarının tutumlarının 

“Güç” alt boyutunda biraz katılıyorum; “Başarı”, “Hazcılık”, “Uyarılma”, Evrensellik”, 

“Yardımseverlik”, “Geleneksellik”, “Uyum” ve “Güvenlik” alt boyutlarında katılıyorum; “Özdenetim” alt 

boyutunda ise kesinlikle katılıyorum düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.YDÖ ve SDÖ’den Alınan Puanların Betimsel İstatistikleri 

Ölçek N 𝑋� Ss Minimum Maksimum 
YDÖ 115 4.15 1.11 1.40 6.20 

SDÖ 

Güç 115 4.84 1.24 1.75 7.00 
Başarı 115 5.70 1.01 1.00 7.00 
Hazcılık 115 5.32 1.19 1.67 7.00 
Uyarılma 115 5.31 1.21 1.67 7.00 
Özdenetim 115 6.13 .89 1.00 7.00 
Evrensellik 115 6.07 .88 1.67 7.00 
Yardımseverlik 115 6.00 .89 1.56 7.00 
Geleneksellik 115 5.63 1.01 1.00 7.00 
Uyum 115 5.87 .96 1.00 7.00 
Güvenlik 115 6.04 .90 1.00 7.00 

 
Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Cinsiyete Göre İncelenmesi 

Tablo 3.YDÖ’den Alınan Puanların Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N 𝑋� Ss sd t p 

YDÖ Kadın 47 3.97 1.24 113 1.402 .164 Erkek 68 4.27 .99 

 
Tablo 3, öğretim elemanlarının YDÖ'ye verdikleri cevaplardan alınan puanların cinsiyete göre t-

testi sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, YDÖ'den alınan puanlar cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır [t(113)= 1.402, p>.05].  

 
Tablo 4.SDÖ’den Alınan Puanların Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet N 𝑋� Ss sd t p 

Güç 
Kadın 47 4.75 1.08 

113 .648 .519 Erkek 68 4.90 1.34 

Başarı Kadın 47 5.68 .98 113 .132 .895 Erkek 68 5.71 1.03 

Hazcılık Kadın 47 5.42 1.04 113 .776 .439 Erkek 68 5.25 1.28 
Uyarılma Kadın 47 5.11 1.28 113 1.498 .138 
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Erkek 68 5.46 1.15 

Özdenetim Kadın 47 6.11 1.04 113 .098 .922 
Erkek 68 6.13 .78 

Evrensellik Kadın 47 6.00 1.04 113 .590 .557 Erkek 68 6.11 .76 

Yardımseverlik Kadın 47 5.98 1.02 113 .221 .826 Erkek 68 6.02 .81 

Geleneksellik 
Kadın 47 5.60 1.10 

113 .248 .804 Erkek 68 5.65 .95 

Uyum Kadın 47 5.85 1.07 113 .232 .817 Erkek 68 5.89 .89 

Güvenlik Kadın 47 6.06 1.03 113 .140 .894 Erkek 68 6.03 .81 

 
Tablo 4 incelendiğinde SDÖ’nün hiçbir alt boyut puanının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Yaşa Göre İncelenmesi 

Tablo 5.YDÖ’den Alınan Puanların Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı Fark 

YDÖ 
Gruplar Arası 4.617 3 1.539 

1.269 .289 --- Gruplar İçi 134.609 111 1.213 
Toplam 139.226 114  

 
 Tablo 5’e göre, YDÖ’den alınan puanlarda yaşa göre anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir [F(3,114)= 1,269 p>.05]. 

 
Tablo 6.SDÖ’den Alınan Puanların Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F   Fark 

Güç 
Gruplar Arası 1.810 3 .603 

.385   Gruplar İçi 173.945 111 1.567 
Toplam 175.755 114  

Başarı 
Gruplar Arası 1.066 3 .355 

.346   Gruplar İçi 11.161 111 1.028 
Toplam 115.228 114  

Hazcılık 
Gruplar Arası 1.646 3 .549 

.384   Gruplar İçi 158.663 111 1.429 
Toplam 160.309 114  

Uyarılma 
Gruplar Arası 3.866 3 1.289 

.871 .458 --- Gruplar İçi 164.198 111 1.479 
Toplam 168.064 114  

Özdenetim 
Gruplar Arası 1.656 3 .552 

.695 .557 --- Gruplar İçi 88.141 111 .794 
Toplam 89.797 114  
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Evrensellik 
Gruplar Arası 2.173 3 .724 

.930 .429 --- Gruplar İçi 86.489 111 .779 
Toplam 88.662 114  

Yardımseverlik 
Gruplar Arası 2.375 3 .792 

.991 .400 --- Gruplar İçi 88.662 111 .799 
Toplam 91.037 114  

Geleneksellik 
Gruplar Arası 4.038 3 1.346 

1.333 .267 --- Gruplar İçi 112.045 111 1.009 
Toplam 116.083 114  

Uyum 
Gruplar Arası .291 3 .097 

.102 .958 --- Gruplar İçi 105.130 111 .947 
Toplam 105.421 114  

Güvenlik 
Gruplar Arası 3.380 3 1.127 

1.390 .250 --- Gruplar İçi 89.974 111 .811 
Toplam 93.354 114  

 
 Tablo 6 incelendiğinde SDÖ’de bulunan alt boyut puan ortalamalarının yaş değişkenine 

göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Medeni Duruma Göre İncelenmesi 

Tablo 7.YDÖ’den Alınan Puanların Medeni Duruma Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Medeni Durum N 𝑋� Ss sd t p 

YDÖ Bekâr 33 4.04 1.42 113 .674 .502 
Evli 82 4.19 .96 

 
Tablo 7, öğretim elemanlarının YDÖ'ye verdikleri cevaplardan alınan puanların medeni duruma 

göre t-testi sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, YDÖ'den alınan puanlar medeni 

durum değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır [t(113)= .674, p>.05].  

 
Tablo 8.SDÖ’den Alınan Puanların Medeni Duruma Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Medeni Durum N 𝑋� Ss sd t p 

Güç Bekâr 33 4.99 1.22 113 .859 .394 Evli 82 4.77 1.25 

Başarı Bekâr 33 5.87 .79 113 1.369 .175 Evli 82 5.62 1.08 

Hazcılık Bekâr 33 5.54 1.25 113 1.204 .234 Evli 82 5.23 1.16 

Uyarılma Bekâr 33 5.73 .97 113 2.644 .010* 
Evli 82 5.15 1.27 

Özdenetim Bekâr 33 6.18 .69 113 .495 .622 Evli 82 6.10 .96 

Evrensellik Bekâr 33 6.19 .70 113 1.064 .291 Evli 82 6.02 .94 

Yardımseverlik 
Bekâr 33 6.08 .77 

113 .623 .535 Evli 82 5.97 .94 
Geleneksellik Bekâr 33 5.75 .92 113 .858 .394 
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Evli 82 5.58 1.05 

Uyum Bekâr 33 6.00 .95 113 .914 .365 
Evli 82 5.82 .97 

Güvenlik Bekâr 33 6.13 .71 113 .741 .461 Evli 82 6.01 .97 

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 8 incelendiğinde SDÖ’nün yalnızca “Uyarılma” alt boyutunda puanların medeni duruma 

göre bekâr olanlar lehine anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur [t(113)= 2.644, p<.05].  Diğer alt 

boyutların tamamında puanların medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılaşmadığı görülmektedir. 

 
Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Öğrenim Durumuna Göre İncelenmesi 

YDÖ’den alınan puanların öğrenim durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı Tablo 9’da 

görülmektedir [F(3,114)= ,565 p>.05]. 

 
Tablo 9.YDÖ’den Alınan Puanların Öğrenim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı Fark 

YDÖ 
Gruplar Arası 1.391 3 .695 

.565 .570 --- Gruplar İçi 137.835 111 1.231 
Toplam 139.226 114  

 
 Tablo 10 incelendiğinde SDÖ’de bulunan alt boyutlardan yalnızca “Güç” alt boyutu puan 

ortalamasının öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir [F(3,114)= 

4,972 p<.05]. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla TUKEY testi yapılmış 

ve yüksek lisans ile doktora öğrenim durumları arasında yüksek lisans mezunları lehine fark bulunmuştur. 

 
Tablo 10.SDÖ’den Alınan Puanların Öğrenim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Güç 
Gruplar Arası 14.332 3 7.166 

4.972 .009* Y.Lisans-
Doktora 

Gruplar İçi 161.423 111 1.441 
Toplam 175.755 114  

Başarı 
Gruplar Arası 2.340 3 1.170 

1.161 .317 
 

Gruplar İçi 112.888 111 1.008 
Toplam 115.228 114  

Hazcılık 
Gruplar Arası 4.809 3 2.404 

1.732 .182 
 

Gruplar İçi 155.500 111 1.388 
Toplam 160.309 114  
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Uyarılma 
Gruplar Arası 3.239 3 1.620 

1.101 .336 
 

Gruplar İçi 164.824 111 1.472 
Toplam 168.064 114  

Özdenetim 
Gruplar Arası .514 3 .257 

.322 .725 
 

Gruplar İçi 89.283 111 .797 
Toplam 89.797 114  

Evrensellik 
Gruplar Arası 1.640 3 .820 

1.055 .352 
 

Gruplar İçi 87.022 111 .777 
Toplam 88.662 114  

Yardımseverlik 
Gruplar Arası 2.361 3 1.181 

1.491 .230 
 

Gruplar İçi 88.675 111 .792 
Toplam 91.037 114  

Geleneksellik 
Gruplar Arası 3.907 3 1.953 

1.950 .147 
 

Gruplar İçi 112.176 111 1.002 
Toplam 116.083 114  

Uyum 
Gruplar Arası 3.459 3 1.729 

1.900 .154 
 

Gruplar İçi 101.962 111 .910 
Toplam 105.421 114  

Güvenlik 
Gruplar Arası 2.722 3 1.361 

1.682 .191 
 

Gruplar İçi 90.632 111 .809 
Toplam 93.354 114  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  

 
Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Unvana Göre İncelenmesi 

YDÖ’den alınan puanların unvan değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı Tablo 11’de 

görülmektedir [F(5,114)= ,714 p>.05]. 

Tablo 11.YDÖ’den Alınan Puanların Unvana Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı Fark 

YDÖ 
Gruplar Arası 4.413 5 .883 

.714 .614 --- Gruplar İçi 134.813 109 1.237 
Toplam 139.226 114  

 
 Tablo 12 incelendiğinde SDÖ’de bulunan alt boyutların hiç birinde unvan değişkenine 

göre anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. 

 
 
 
 

Tablo 12.SDÖ’den Alınan Puanların Unvana Göre ANOVA Sonuçları 

Alt Boyut Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı Fark 

Güç Gruplar Arası 13.051 5 2.610 1.749 .130 --- 
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Gruplar İçi 162.705 109 1.493 
Toplam 175.755 114  

Başarı 
Gruplar Arası 4.855 5 .971 

.959 .446 --- Gruplar İçi 110.372 109 1.013 
Toplam 115.228 114  

Hazcılık 
Gruplar Arası 3.898 5 .780 

.543 .743 --- Gruplar İçi 156.412 109 1.435 
Toplam 160.309 114  

Uyarılma 
Gruplar Arası 10.838 5 2.168 

1.503 .195 --- Gruplar İçi 157.226 109 1.442 
Toplam 168.064 114  

Özdenetim 
Gruplar Arası 7.769 5 1.554 

2.065 .075 --- Gruplar İçi 82.027 109 .753 
Toplam 89.797 114  

Evrensellik 
Gruplar Arası 8.067 5 1.613 

2.182 .061 --- Gruplar İçi 80.594 109 .739 
Toplam 88.662 114  

Yardımseverlik 
Gruplar Arası 5.951 5 1.190 

1.525 .188 --- Gruplar İçi 85.086 109 .781 
Toplam 91.037 114  

Geleneksellik 
Gruplar Arası 4.562 5 .912 

.892 .489 --- Gruplar İçi 111.521 109 1.023 
Toplam 116.083 114  

Uyum 
Gruplar Arası 4.266 5 .853 

.919 .471 --- Gruplar İçi 101.155 109 .928 
Toplam 105.421 114  

Güvenlik 
Gruplar Arası 8.110 5 1.622 

2.074 .074 --- Gruplar İçi 85.244 109 .782 
Toplam 93.354 114  

 
Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Fakülteye Göre İncelenmesi 

Tablo 13.YDÖ’den Alınan Puanların Fakülteye Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Fakülte N 𝑋� Ss sd t p 

YDÖ Eğitim 49 4.40 1.11 113 2.180 .032* Diğer 66 3.95 1.07 

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Tablo 13’teki sonuçlara göre, YDÖ'den alınan puanlar fakülte değişkeninde eğitim fakültesi 

lehine anlamlı şekilde farklılaşmaktadır [t(113)= 2.180, p<.05].  

 
 
 
 
 

Tablo 14.SDÖ’den Alınan Puanların Fakülteye Göre t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Fakülte N 𝑋� Ss sd t p 
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Güç Eğitim 49 4.69 1.31 113 1.104 .279 Diğer 66 4.95 1.19 

Başarı Eğitim 49 5.57 1.19 113 1.143 .280 Diğer 66 5.79 .84 

Hazcılık Eğitim 49 5.25 1.36 113 .521 .617 
Diğer 66 5.37 1.05 

Uyarılma Eğitim 49 5.24 1.23 113 .569 .572 Diğer 66 5.37 1.21 

Özdenetim Eğitim 49 6.07 1.05 113 .580 .582 Diğer 66 6.17 .75 

Evrensellik 
Eğitim 49 6.01 .98 

113 .626 .544 Diğer 66 6.11 .81 

Yardımseverlik Eğitim 49 5.90 1.01 113 1.005 .334 
Diğer 66 6.07 .80 

Geleneksellik Eğitim 49 5.52 1.06 113 1.052 .302 Diğer 66 5.72 .97 

Uyum Eğitim 49 5.73 1.13 113 1.371 .195 Diğer 66 5.98 .81 

Güvenlik Eğitim 49 5.96 1.02 113 .830 .424 
Diğer 66 6.10 .81 

 
Tablo 14 incelendiğinde SDÖ’de bulunan alt boyutların hiç birinde fakülte değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 

 
Öğretim Elemanlarının Yaşam Doyum Ölçeği ve Schwarz Değerler Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Görev Süresine Göre İncelenmesi 

YDÖ’den alınan puanların görev süresi değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı Tablo 

15’te görülmektedir [F(4,114)= 1.541, p>.05]. 

 
Tablo 15.YDÖ’den Alınan Puanların Görev Süresine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

YDÖ 
Gruplar Arası 7.386 4 1.846 

1.541 .195 --- Gruplar İçi 131.840 110 1.199 
Toplam 139.226 114  

 
Tablo 16 incelendiğinde SDÖ’de bulunan alt boyutlardan yalnızca “Evrensellik” alt boyutunda 

anlamlı farka rastlanmıştır [F(4,114)= 3.104, p<.05]. “Evrensellik” alt boyutunda hangi gruplar arasında 

farklılaşma olduğuna bakmak için TUKEY testi yapılmıştır. Buna göre, 1-5 yıl ile 11-15 yıl çalışanlar ve 

6-10 yıl ile 11-15 yıl çalışanlar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark 1-5 yıl ile 6-10 yıl çalışanlar 

lehinedir. 

Tablo 16.SDÖ’den Alınan Puanların Görev Süresine Göre ANOVA Sonuçları 
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Alt Boyut Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Güç 
Gruplar Arası 6.128 4 1.532 

.994 .414 --- Gruplar İçi 169.627 110 1.542 
Toplam 175.755 114  

Başarı 
Gruplar Arası .347 4 .087 

.083 .987 --- Gruplar İçi 114.881 110 1.044 
Toplam 115.228 114  

Hazcılık 
Gruplar Arası .803 4 .201 

.138 .968 --- Gruplar İçi 159.507 110 1.450 
Toplam 160.309 114  

Uyarılma 
Gruplar Arası 3.370 4 .842 

.563 .690 --- Gruplar İçi 164.694 110 1.497 
Toplam 168.064 114  

Özdenetim 
Gruplar Arası 6.789 4 1.697 

2.249 .068 --- Gruplar İçi 83.008 110 .755 
Toplam 89.797 114  

Evrensellik 
Gruplar Arası 8.992 4 2.248 

3.104 .018* 1-5 ile 11-15 / 
6-10 ile 11-15 

Gruplar İçi 79.669 110 .724 
Toplam 88.662 114  

Yardımseverlik 
Gruplar Arası 4.425 4 1.106 

1.405 .237 --- Gruplar İçi 86.612 110 .787 
Toplam 91.037 114  

Geleneksellik 
Gruplar Arası 2.491 4 .623 

.603 .661 --- Gruplar İçi 113.592 110 1.033 
Toplam 116.083 114  

Uyum 
Gruplar Arası 4.708 4 1.177 

1.286 .280 --- Gruplar İçi 100.712 110 .916 
Toplam 105.421 114  

Güvenlik 
Gruplar Arası 3.279 4 .820 

1.001 .410 --- Gruplar İçi 90.075 110 .819 
Toplam 93.354 114  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

Schwarz Değerler Ölçeği Puanları İle Yaşam Doyum Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Tablo 17’de yaşam doyumu ölçeğinden alınan puanlarla Schwartz Değerler Ölçeği alt 

boyutlarının puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon 

analizi sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 17.SDÖ Alt Boyut Puanları İle YDÖ Puanları Arasındaki İlişkinin Pearson Çarpım 

Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

SDÖ Boyutları YDÖ Puanları 
N r   p 

Güç 115 .001 .995 
Başarı 115 .068 .507 
Hazcılık 115 .184 .049* 
Uyarılma 115 .063 .502 
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Özdenetim 115 .153 .103 
Evrensellik 115 .167 .075 
Yardımseverlik 115 .199 .033* 
Geleneksellik 115 .111 .237 
Uyum 115 .156 .096 
Güvenlik 115 .154 .099 

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

 Tablo 17’ye göre, “Hazcılık” alt boyutu ve “Yardımseverlik” alt boyutları ile YDÖ 

puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.184, p<.005; r=.199, 

p<.005). SDÖ’nün diğer alt boyutları ile YDÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışma öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer algılarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular öğretim elemanlarının yaşam doyumlarının orta düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Yine verilere göre öğretim elemanlarının değer algıları en düşük “Güç” alt 

boyutunda olmasına rağmen hepsinde olumlu düzeyde olduğu ifade edilebilir. Özellikle “Özdenetim” alt 

boyutunda değerlere yönelik tutum oldukça yüksek bulunmuştur. 

İlk alt problemde öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihleri puanları cinsiyet 

değişkenine göre incelenmiştir. Öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihlerinin cinsiyete 

göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmüştür. Yaşam doyumu erkek öğretim 

elemanlarında daha yüksek bulunurken, değer tercihleri alt boyutlarının birçoğunda da erkek öğretim 

elemanlarının tutumları daha yüksek çıkmıştır. Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman (2005) yaptıkları 

araştırmada erkek öğretmenlerin yaşam doyumu puanlarının kadınlara göre daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Çalışmada elde edilen sonuçlara benzer olarak değer alt boyutlarında anlamlı farklılığa 

rastlanmayan çalışmalar mevcuttur (Tanıt, 2007; Öztürk, 2014). 

Öğretim elemanlarının yaşlarının yaşam doyumu ve değer tercihleri üzerine etkisi incelendiğinde 

tutumların yaş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Alanyazında benzer 

sonuçlara ulaşılan çalışmalar bulunmaktadır (Vara, 1999; Keser, 2005; Avşaroğlu ve diğ., 2005; Aktay, 

2008; Öztürk, 2014). 

Medeni duruma göre öğretim elemanlarının yaşam doyumları incelendiğinde bekâr olanların 

tutumlarının daha yüksek olduğu ancak, arada anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özer 

(2001) araştırmasında benzer sonuca ulaşmıştır.  Schwarz değerler ölçeğindeki alt boyutların tamamında 

bekâr öğretim elemanlarının tutum puanları evlilere göre daha yüksek bulunmuştur. Alt boyut puanlarının 

anlamlılığı incelendiğinde ise sadece “Uyarılma” alt boyutunda puanların medeni duruma göre anlamlı 

olarak farklılaştığı görülmektedir. Yılmaz (2009) araştırmasında bu çalışma ile benzer olarak uyarılma, 

hazcılık ve öz-denetim boyutlarında bekâr öğretmenler lehine sonuçlara ulaşmıştır. 
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Öğretim elemanlarının yaşam doyumları öğrenim durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmaz 

iken, Schwarz değerler ölçeğinde bulunan alt boyutlardan yalnızca “Güç” alt boyutu puan ortalamasının 

öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı bulunmuştur. “Güç” alt boyutunda yüksek 

lisans ile doktora öğrenim durumları arasında yüksek lisans mezunları lehine fark olduğu görülmektedir. 

Vara (1999) ve Öztürk (2014) yaptıkları araştırmalarında bu çalışmayı destekler nitelikte yaşam 

doyumları ile öğrenim durumları arasında anlamlı fark olmadığını bulmuşlardır. Öztürk (2014) değer 

tercihlerinde “Güç” alt boyutunda benzer şekilde mezuniyet durumuna göre anlamlı fark bulmuştur. 

Yaşam doyumları ile değer tercihleri unvan değişkenine göre incelendiğinde, öğretim 

elemanlarının unvanlarının tutumlarını anlamlı düzeyde etkilemediği bulunmuştur.  

 Öğretim elemanlarının yaşam doyumlarının görev yapılan fakülte değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılaştığı ve bu farkın eğitim fakültesi lehine olduğu bulunmuştur. Öğretim 

elemanlarının değer tercihleri incelendiğinde, hiçbir alt boyutta anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. 

 Yaşam doyum ölçeğinden alınan puanların görev süresi değişkenine göre anlamlı şekilde 

farklılaşmadığı, Schwarz değerler ölçeğinde ise yalnızca “Evrensellik” alt boyut puanlarında anlamlı fark 

olduğu bulunmuştur. “Evrensellik” alt boyut puanlarındaki anlamlı farkın 1-5 yıl ile 11-15 yıl çalışanlar 

ve 6-10 yıl ile 11-15 yıl çalışanlar arasında olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile benzer olarak yaşam 

doyumunun görev süresine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşan araştırmalar 

bulunmaktadır (Vara, 1999; Keser, 2005; Avşaroğlu ve diğ., 2005). 

 Son alt problemde öğretim elemanlarının yaşam doyumları ile değer tercihleri arasındaki 

ilişki incelenmiş, “Hazcılık” alt boyutu ve “Yardımseverlik” alt boyutları ile YDÖ puanları arasında 

istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öztürk (2014) yaptığı çalışmada yaşam 

doyumu ile değer tercihleri alt boyutlarının tamamında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

 Elde edilen bulgular öğretim elemanlarının yaşam doyumlarının orta düzeyde olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu konuda yapılacak derinlemesine analizler ile yaşam doyumlarını etkileyen başlıca 

faktörler belirlenebilir. Öğretim elemanlarının değer algıları oldukça yüksek bulunmuştur. Değer algıları 

ile yaşam doyumu arasında bulunan ilişkiler araştırılarak yaşam doyumu ve değer algılarının artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ABSTRACT 

Communities make effort in order to gain their values to new growth generations. In this research, it was 
searched for these questions: How is made moral and values education in secondary schools devoted to youth that 
future of society and What is the effectiveness of this education ? 

With this research, it is aimed that withs describing what did teachers do about the values education which 
is applied at secondary schools and their opinions about it’s effectiveness and make it propound the effect that 
devoted to prepare and the negative sides of technology at this topic. 

Research is generated in qualitative pattern ; datas and studies about the values education which is given in 
participants interviewing forms are searched  with interviewing technics. 44 teachers participated to our research 
from different secondary schools at 4 education zone in Erzincan. 

It is searched that which application do the teachers use for redounding values education and application 
types for redounding values education are arrayed and the most applied ones are identified. Also accordingly to 
teachers ‘s branches, it is tried to measure the awareness for values which are given as clear and tacit. It is argued 
that teachers sense for contribution of technological developments to values education along with it’s damages. At 
secondary schools, moral and values education is being given theoretical and narrowness of application areas is 
come up. 

Technological developments provide immediate Access to data and maket he presentation of positive 
sample to students easy. In the meantime it can cause negative learning. Providing that awareness at the educational 
institutions can’t be suppliedi the sense of threat on students comes up. 

Key Words: Moral , values , technology 
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1.INTRODUCTION 

Values are qualifications which is thought as the things have with the ways of social, spiritual, 

artistic, moral and with the ways of material and nonmaterial values given to the children by their parents 

and at schools. Values which are presented take places sometimes directly and sometimes tacitly. Apart 

from the aims of parents and schools, the environment which they included can cause children to learn 

unwanted behaviours. In this situation, it causes problems in values education. 

One of the Fundamentals  must be considered in values education is students’ development level. 

At concrete operational stage , because of can’t creating a value system ,students evaluate according to 

conditions that they included. At this stage , in order to make childrens understand the abstract values and 

principles, ,inculcating only by advising falls short. And it is required to help them to visualize the 

situations which can be encountered at the existence and absence of values. 

1.1 Problem Status 

Mostly the motion of value is used related to interests , tastes , ideas that are preferred or 

unpreferrred, preferences , duties , moral obligations , desires , requests , aims , necessaries , dislikes , 

attractions and lots of tendancies which are all preferred. ( Wiilliams , 1979 ) According to  Allport ( 1968 

) ,” Values are meanings which are perceived related to ego.  Generally , values are tendency of 

preference of certain circumstances in individual’s relations with other individuals. Values are high or 

beneficial qualification that thought as the existence , carries with the ways of spiritual , social , moral , 

esthetics. ( Baysal , 2013 ) 

Values are individuals beliefs about the ideal behaviour style or life purposes , multifaceted 

standarts that guide behaviour in different ways. And they are beliefs about the thing that it is goog or 

bad. ( Sağnak , 2004 ) All of the societies make effort to gain their values to new growth generation. This 

effort reveals itself in socialization process , every single movement in communal living is perceived and 

evaluated according to values. What expected from the individual is , adopting the social values which 

he/she involved in and use this as a standart in his/her behaviours and approaches towards events and 

facts. ( Kıncal , 2009 ) 

The general purpose of education efforts is to help growing individuals to adapt them to society in 

a healty and effective way. Education redounds knowledge and skiil to individuals as well as carries 

responsibilities of creating value with providing society’s development and continuity , preventing the 

existing values from scatttering , binding the new and the old values. ( Varış , 1998 ) 
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At schools many messages are presented tho students with direct and indirect ways.  While 

education is being tought clearly and consciously at the ones that placed in formal program , in the scope 

of tacit program is being performed secretly and unconsciously. ( Tezcan , 2003 )   

It is important to exercise due care to the values education  for creating a democratic , modern and 

healthy social structure. Generally in all education applications , there is responsibility of gaining 

democratic value , attitude and belief to individuals making them realize the values which they have and 

providing to comprehend it’s effect of interactions with other people.  ( Doğanay , 2009 ) 

One of the basic principle that must be considered in values education is the development of 

students.  At the concrete operational stage , they evaluate according to their current conditions , because 

they can’t create a value system. At this stage , it is not sufficent to inculcate only by advising fot maket 

hem understand abstract values and principles. They need help for visualize the situations that can be 

encountered in the existence of values. ( Erden and Akman , 1997 ) 

At the learning and teaching process , it is tried to make them gain these values which they need 

to gain , to children by saying directly. Character education by inculcating shows parallelism with 

principles for learning of behaviourist theory. At the valuation process by inculcating there are particular 

steps that must be adapted and following each other. And these are the process steps :  ( Dilmaç , 2007 ) 

Values Education by Inculcating : According to values education by inculcating , education 

states transferring  the datas , skills , values , merits , norms and rules that carried from past to the present 

, to the new growth generations . ( Çiftçi , 2003 ) Values education by inculcating occurs with the 

students obtaining some values and merits that transferred to them in classroom with reading passsages 

and other academic applications. ( Katılmış , 2010 )   

It is expected from the students to gain the accentuated value without using reasoning verbs like 

criticizing , questioning for character qualification that will be gained , in the direction of determined 

purposes. But in the researches that conducted for this running approch at that kind of process , there is 

founded some evidence about using the method in values education  doesn’t provide reach the desired 

goals. ( Welton and Mallon , 1999 ; Doğanay , 2009 ) 

Values Education by Explaining : Theory of explaining values is a theory that comes up with 

gaining importance of individualism in 1960 or 1970 . In this approach it is advised to help them realize 

and explain their values , instead of teaching all of them. ( Katılmış , 2010 ). Especially with the result of 

scientific studies in physical sciences taking into service as facilitator instruments in human life,  with 

transforming into technology , there occurs some important activations and alterations in the both 

individual and social aspect of the living space. These alterations cause adding new sources like 

technological games that playing via computers , newspaper and Ethernet and became a classic source 
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like teacher , home and school which exists in their own world. And these alterations affect the 

individuals who are in compulsory education period. This situation caused students to encounter different 

problems and solution suggestions like adults. 

Also it reduced the importance of the values education by inculcating , which is given by the 

teacher and parents, with causing models that they can take as an example to vary. ( Dilmaç , 2007 ) 

According to Bacanlı ( 2006 ) : Before using the Explaining Values Approach in the classroom , 

there is needed to be provided these two necessities which are given below :  

-Psychologically confident classroom ambience 

-Eradicating the tendency of becoming moral 

Values Analyses Approach : It is generated with the researches which is mad efor values 

education by the social scientists. ( Bacanlı , 2006 ). It is approach that gives importance to use steps of 

scientific thought in values education. ( Doğanay , 2009 ) 

In Values Analyses Approach , students redound ability of moral consideration with applying the 

steps of  problem solving to events with a social content. ( Akbaş , 2004 ). This situation is necessitated to 

consider alternatives and to set this up with care logically without contradicting of cause and effect 

relation . In other words , while this approach gives priority to logic i it postpones the sensuality . In 

Values Analyses Approach , it is required to put into operation to high-level cognitive processes like 

problem solving and criticizing . ( Doğanay , 2009 ) 

Kohlberg propounded moral development theory with three stages and six steps, that is made up 

of two each stepsin it’s every stage , as a result of his studies of  moral development. According to this 

theory which is mentioned , moral values are consisted as a result of reasoning processes which progress 

according to individual’s cognitive development in person , not with the suggestion of others. Moral 

discussions that contain dilemmas in them to maket his reasoning processes more effective or develope 

students reasoning levels are called discussion of moral dilemma. ( Doğanay , 2009 ) 

Discussion of Moral Dilemmas and Just Community School : Discussion of Moral Dilemmas 

which is used for enhancing the student’s moral development level , contains these steps while is being 

applied : 

- Making an introduction which is about moral dilemmas 

- Receiving the temporary answers about the dilemmas from students 

- Providing to criticize the causes of their answers in small grups 

- Criticizing the causes of point of views that come up in all of the groups 
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- Finishing discussion with pointing out the causes which is supporting it and their own point of 

views . ( Savage  , Armstrong , 1996 , Katılmş , 2010 ) 

 

Just Community Schools’s , which is developed by Kohlberg , prominent qualification of 

management mentality is it’s  parity principle and grounding direct democracy on. For this reason , Just 

Community School Model is based on a thought that transforming schools into a democratic structures.  ( 

Bacanlı , 2006 ). According to Kohlberg, it is important that child’s participating common activities with 

his/her own parents and experiences. These groups that is practised a foresaid activities that child attend is 

like miniature of major community for giving chance to child to experience some roles. Child is learning 

role systems  and pedestals of community there. ( Güngör , 1993 ) 

Tacit Program : Tacit/Latent Program has a wide area that contains extracurricular activities. 

Generally , the data , attitude , and values which are gained from the informal sources , is deals within this 

statement. At schools , many messages are being presented with direct and indirect ways to the students. 

While at the ones that placed in formal program content , education is being done clearly and consciously 

, the ones at the latent program is being performed secretly and unconsciously. ( Tezcan , 2005 ) 

Latent program contains mainly  nuncupative messages of school . Latent program which is 

consisted of rules or customs that is expected to move properly to this and nuncupative , plays an 

important role in students internalize with learning the common values and attitudes. ( Öztürk , 2007 ) 

Kohlberg , makes these suggestions for teachers and administrators to change their own 

classroom’s and school’s latent program :  

a-) Moral concept must be clear 

- Differences between moral values and cultural values must be propounded 

- Moral values’ true meaning for educators must be propounded  

b-) In education activities there must be focused on groups like class and school, rather than every 

single student. There will be needed to form small groups for providing democratic participation at 

schools. 

c-) Participating democratic structures must contain all the students for setting up rules and 

strenghtening them. Democracy must be a life style at school , rather than a only studied in social 

sciences subject. 

d-) Students need teacher’s opinions and leadership. But at the same time they need to ask 

question and Express themselves freely. Therefore in democratic meetings there must be clearly 

expressed to students for togetherness and supporting the justice. ( Yüksel , 2005 ) 

1.2.Objective 
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Values are qualifications which is thought as the things have with the ways of social, spiritual, 

artistic, moral and with the ways of material and nonmaterial values given to the children by their parents 

and at schools. Values which are presented take places sometimes directly and sometimes tacitly. Apart 

from the aims of parents and schools, the environment which they included can cause children to learn 

unwanted behaviours. In this situation , it causes problems in values education.   With this research , it is 

aimed that withs describing what did teachers do about the values education which is applied at secondary 

schools and their opinions about it’s effectiveness and make it propound the effect that devoted to prepare 

and the negative sides of technology at this topic. 

1.3.Problem Sentence 

How is moral and values education done at secondary schools  to young learners who are the 

future of society and what is the effectiveness of it ? 

1.4.Sub Problems 

a-) How is moral and values education done at secondary schools  to young learners who are the 

future of society ? 

b-) What is the effectiveness of moral and values education at secondary schools to young 

learners who are the future of society ?  

2.METHOD 

Research is composed in qualitative pattern. In our research , qualitative datas are obtained based 

on interviewing form datas. Studies which is about values education is searched by using interviewing 

technic. 

In qualitative research methods , events and facts are observed in their natural habitats. In this 

context while qualitative researcher who believes the truth’s structured with one than one and social , 

does his research with analysing humans in the natural habitat where all these occur.  As qualitative 

research methods are sensitive to explain effects on the results, recognizing and understanding the 

natural habitat, it enables to propound truths as multidimensional. With these aspects, it enriches 

the educational researches. ( Yıldırım and Şimşek, 2005 ) 

2.1. Research Group 

In phenomenology researches , data sources are groups or individuals which can reflects or shows 

this event and lives the focused event. The study group is determined as a result of observations and 

interviews. It is natural that the study group is limited because this kind of studies need long-time 

interviews. ( Yıldırım and Şimşek , 2005 ) 
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For our research , in Erzincan , we interview with 44 teachers who work at different secondary 

schools from 4 education zone. Concerning with our research , 5 Turkish philology teachers , 5 foreign 

language teachers , 5 education of religion and ethics teachers , 5 school counselors  , 4 history teachers , 

4 geography teachers , 4 maths teachers , 3 music teachers , 3 visual arts teachers , 1 physical teacher are 

interviewed. 

 2.2. Getting ready of Data Collection Tool 

In research, structurally standardized open ended interview is used. The basic purpose of 

standardized open ended interview is reducing the researcher’s effect on research with asking same kind 

of questions to same participants. Thus researcher reaches complete and systematic datas. (Yaman, 2007)  

In our research validity is provided with doing one to one quotes from opinions of educators 

which the codes and categories are obtained. These are the prepared questions with thinking the topic 

which will be searched and sub problems and literature reviews about the topic in detail. 

2.3. Data Collection Tool 

These are following questions in the data collection tool :  

1. What is being doing as moral and humane values education at your school ? 

2. What are the topic and gains about moral and humane values for teaching your subject ? 

3. Is there any problem while applying topic and gains about the moral and humane values ? If so , 

What are these ?  

4. What is the positive effects of information and communication Technologies on students for 

moral and values ? 

5. What is the negative effects of information and communication Technologies on students for 

moral and values ? 

6. Can you write sample activities about moral and values education if you have  ? 

 

3. DEBATING FINDINGS 

It is searched that which application do the teachers use for redounding values education and 

application types for redounding values education are arrayed and the most applied ones are identified. 

Also accordingly to teachers ‘s branches, it is tried to measure the awareness for values which are given 

as clear and tacit. It is argued that teachers sense for contribution of technological developments to values 

education along with it’s damages 

Table 1. What is doing as moral and humane values education studies at schools 
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With club activities 4 4 1 3 - 3 2 5 22 
Hand cards for value 4 4 1 4 2 - 2 - 17 
With visiting to different institutions 2 - - - - 2 - - 4 
With seminars and conferences 3 5 - - 3 2 - - 13 
Description of course and giving 
information 

5 5 4 4 2 2 2 - 24 

The subject of religious culture course 3 - - - - - - 1 4 
The task of guidance service 3 2 - - - 1 3  9 
Giving activities - - 2 - - 2 - - 4 
Handle with sample events - - - 1 - - - - 1 
Creating discussion atmosphere - - - 1 - - - - 1 
With causing establish empathy - - - - 1 - - - 1 
Teacher as a model - - - - - 2 - - 2 
Selecting the student’s of a month - - - - - 2 - - 2 
We leave it to the honor board - - - - - 1 - - 1 
Nothing been done - - - - 1 - - - 1 

 

Moral and human values education in schools by teachers tell in the course of the most repeated 

application of the value of the work and seems to be shaped to provide information. Roots of the approach 

applied value of the acquired through indoctrination based on the classical educational approach is 

understood that the values are given more space to education. According to Çiftçi(2003); value through 

indoctrination training having moved past to present knowledge, skills, values, virtues, refers to norms 

and rules to be transferred to the new generation. 

Brochures with hand cards for the second row are club of the most commonly performed 

operation is repeated in the preparation of the application and value. Value through statement how this 

application will be made for implementation in class, although it also requires a close approach to 

education research. Conferences and seminars were given repeated 13 times opinion value education is 

important. Conferences and seminars through to inculcate values education approach in the category, it is 

possible to be marshaled between studies. 

Educational values of religion repeated opinion that the task of the course  is repeated four 

participating teachers and guidance services indicating the task of the teacher is seen that the nine 

participants. These participants install responsibility for the educational value to specific branches. The 

given opinions from top to bottom in columns are evaluated; most of the activity type that the group’s 

geography-history teachers group is emerging. 

Table; 2 Teaching the course related to the subject of the ethics and human values  for  the 

achievements 
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 Properties of individuals and society are 
given about the people and society 

2 - - - - - - - 2 

About advice  1 - - - - - - - 1 
A comparison of different cultures 
examined(universal values) 

5 - - - 2 - - - 7 

Tolerance-empathy-charity 1 - 2 4  2 - - 9 
Sample events 1 - - - - - - - 1 
patriotism - 1 - - - 2 - - 3 
Human love respect people human relations - 4 2 - 2 3 - - 11 
honesty - 1 1 1 - 2 1 2 8 
By reading a book - 3 - - - - - - 3 
justice - - 2 1 - - - - 3 
Mercy - - - 1 - - - - 1 
helpfulness - - - 1 - 2 - - 3 
In all topics and achievements - - - 1 - - - - 1 
About the unifying features - - - - 1 - - - 1 
Flag, nation, the motherland, loyalty issues - - - - - 3 - 2 5 
Natural sciences - - - - - 1 - - 1 
responsibility - - - - - - 2 - 2 
 

By the teachers; issues and objectives related to ethics and human values for  the handling of 

branch lesson ‘human love, respect for people, human relations’ topics after the ‘tolerance, empathy, 

charity’ and the topic ‘ honesty’ is seen that listed the subject. The participants were grouped according to 

branches evaluated as courses are listed separately according to the achievements. 

Table 3: Teaching is about morals and human values related issues and problems encountered 

when applying the conquest of 
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To students questions can not complete 
and clear answers 

- - - - - - - 3 3 

Generation gap - 2 - - - 3 2 - 7 
Cannot find the time from the academic 
achievements concern 

- - - - - 2 2 - 4 

The values are not given in the family - 1 - - - 2 - - 3 
The values are not given in lower 
education levels. 

- - - - - 1 - - 1 

Families with the schools inability to act 
together 

- - - - 1 2 - - 3 

Students efforts the escape from the values  2 1 1 - 2 1 - - 7 
Giving information level but the behavior 
cannot be converted 

3 3 2 3 - 3 2 - 16 
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To be more of a negative learning 4 - 2 2 1 1 - - 10 
 

With issues of morality and human values and achievements of the most recurring problems 

encountered while applying the beginning of the problem, as given in the knowledge of the value; but 

cannot be converted to a repeated behavior. This opinion, teacher in schools by moral and humanitarian 

values education as the most of the repeated application of the values in the form of providing 

information and tell you in lessons with coincide , suggesting more in schools made values education 

through support. 

Learning from the problems encountered is more interested in the value of the work of the 

students fled, generational experiencing repeated. Four participating teacher indicated concerns about 

academic achievement because of the time afforded. 

Table 4:  Information and communication technologies effects positively to students for ethical and 

value. 
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Reach the information easily 3 1 - 1 1 3 2 1 13 
The saving time 2 1 - 1 - - - 1 5 
Events by taking versatile, can be viewed 
from different aspects 

3 1 2 2 2 2 1 1 14 

Not to be given mere information 1 - - - 1 - - - 2 
Discussed following by sample events 1 2 3 - 1 2 1 - 10 
People who doesn’t think positive impact  - 1 - 1 - 1 - - 3 
 

By teachers;  information and communication technology as the most positive impact on students 

for ethical and value; events by taking versatile viewing from different aspects .Following the information 

easy to understand and case studies to be discussed after the listed form. Also saves time that is specified 

by five participants. Following the discussion of case studies showing positive effects on technology as 

the values appear to be close to the description approach.  In this approach; rather than to teach children 

the value of all the children to their own values statement is advisable to help them realize their own 

value.(Katılmış 2010).  According to Dilmeç(2007);the age of compulsory education and social change  

through technology  that exists in their world directly affects individuals home, school and partly as a 

common teacher knowledge , skill and the value  the sources of television, internet, newspapers and 

especially with the computer played various games including technological supported games ,such as it 

has led to the addition of new resources. This case just like the students as adults , different problems and 

solutions have caused them to come face to face, in addition to diversity of the models where an example 
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as parents and teachers by teaching the importance of the given indoctrination reduced the value based on 

the approach; the Word is supported. 

Table 5: Negative effects on students for the moral and values of information and communication 

Technologies 
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Be encountered immoral visuals 1 1 2 - 2 1 2 1 10 
Having the information on their age level  - 1 2 - - - 2 1 6 
Their minds busy and thinking of the 
pollution 

3 1 2 - 1 1 2 - 10 

Increase of behavior contrary to moral 
degradation and social rules 

4 3 - 3 - 2 1 - 13 

Breaking of the ties with friends, 
environment and their families 

- - - - 1 1 - 1 3 

To cause negative learning  3 4 2 - 1  1 1 12 
To increase the selfishness and 
individualism  

1 2 - 2 2 4 - - 11 

Be a waste of the time - 1 1 1 - 3 1 1 8 
 

According to teachers , students and most of the negative effects of information and 

communication Technologies at the beginning of moral values; moral corruptions contrary to the rules of 

society and the increase of repeated negatively after to learn, caused the rise of individualism and 

selfishness opinion are ranked. Immoral to engage their minds and the thoughts with visuals also be 

encountered with opinion is repeated until the pollution is substantial. 

 

 

 

 

Table 6: Sample applications related to moral and values education 
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 The using of symbolic rewards 1 - - - - 2 - - 3 
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To be a model by providing equality of 
opportunity in the classroom 

2 - - - - - - - 2 

Giving value through books  1 3 - - - - 3 - 7 
With drama  2 3 - - - - - - 5 
Preparing the cards relevant the values  - - - 3 - - - - 3 
Using the sample events method  - - - 2 1 5 2 2 12 
Regulating the trips, competitions, and 
visits to institutions on certain days  

- - - - - 5 - - 5 

 

Moral and values education –related example for applications that are most repeated application 

of ‘case management’ is repeated can be seen. This application replaces the educational values via 

indoctrination in schools ‘description through values education’ what gives clues to leave. In addition to 

granting of value through books, trips on certain days with the use of drama, it is stated that applications 

by visiting the contest regulations and other institutions. 

RESULTS 

4.1. Results 

Based on the idea of classical education in secondary schools through values education is given 

more room to indoctrination. 

Values are responsibility of the load more ‘religion and ethic course ‘with ‘guidance and 

counseling service’. 

Morality and the issues related to human values ‘human love, respect to human, human relations 

‘, ‘tolerance, empathy, helpfulness’ and ‘honesty’ with the support of technology case study is listed. 

With the support of technology case study applications through values training increases the 

explanation. 

4.2. Suggestions  

Enhancing values education practices through description.  

Clear identification of all subject teachers the subject of moral and values education and its 

achievements. 

Information and communication Technologies obtained with the positive direction of the 

application to be used in all branches of the association on the implementation of the provision. 

Club activities, preparing brochures, and hand card, hand case applications with the given values 

education approach through the nearby but also for how it is applied in class research need to be done. 
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STRATEJİK İLETİŞİM MODELİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILMASI  

 

Yüksel KILIÇ  

Maltepe Askerî Lisesi, Güzelbahçe, İZMİR  

yukselkilic80@gmail.com  

 

ÖZET 

Stratejik iletişim son yıllarda hem askeri hem de sivil kurum ve kuruluşlarda öne çıkan bir kavramdır. 
Genel olarak eylem ve söylem paketlerinin koordineli kullanımı ile davranış değişikliği yaratmayı hedeflemektedir. 
Günümüzde NATO8 ve belli başlı devletlerin9 silahlı kuvvetlerinde aktif olarak kullanılan bu disiplin ile iç/ dış 
kamuoyu ve tarafsızlara yönelik uygulanacak stratejiler belirlenmektedir. Stratejik iletişim ile kurum içinde 
motivasyonun artırılması, itibar yönetimi ve personelin değerler kazanması faaliyetleri yapılmaktadır. Stratejik 
iletişim modeli, davranış değişikliği oluşturma ve bazı değerlerin kazandırılması açısından sistematik bir yaklaşım 
sunmaktadır. Kısacası “Stratejik İletişim” yaklaşımının aynı zamanda değerlerin kazandırılmasında bir model olarak 
da kullanılması mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, stratejik iletişim, nitelik kazandırma. 

 

GİRİŞ 

Stratejik iletişimin önemi son zamanlarda gerek sivil gerekse askeri kurum ve kuruluşlarda 

artmıştır. Bunun başlıca nedeni iletişim faaliyetlerinin kapsamlı ve çok yönlü bir etkileşim ile ele 

alınması, koordineli ve sistematik bir çalışmanın oluşturulması ve hem bilişsel hem de duyuşsal boyutlara 

aynı anda hitap edilmesi ve gerekli tekrar periyotlarının oluşturulmasıdır. Bu açıdan stratejik iletişim 

modeli bu anlamda “hearts and minds” sloganı ile kalplere ve zihinlere hitap etmeyi ve kalıcı algı 

değişikliği yaratmayı hedefleyen yeni bir iletişim modelidir. (Taylor, 2009) Bu iletişim modelinin değerler 

eğitiminde ya da bazı niteliklerin öğrencilere kazandırılması açısından uygulanması mümkündür.  

 

 

STRATEJİK İLETİŞİM NEDİR? 

                                                            
8 (NATO, 2012) 
9 Amerika Birleşik Devletlerinde (Pentagon) 2012 yılı öncesinde “Stratejik İletişim” birimi kurulup faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır.  
 ( Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Asistanı George E. Little imzalı Komutanlıklara gönderilen 28 Kasım 2012 tarihli 
“İletişimin Senkronizasyonu – Bölgesel Koordine Süreci” konulu Memorandum belgesi) 
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Stratejik İletişim Doktrini dokümanında; Savunma Bakanlığının Stratejik Etki ve Stratejik 
İletişim Direktörlüğü altında Stratejik İletişim Dairesinin bulunduğu, hedef kitleleri etkilemek maksadıyla Savunma Bakanlığının diğer hükümet 
departmanları ile yaptığı koordinasyon ve senkronizasyon çalışmalarında Stratejik iletişim dairesinin Savunma Bakanlığı Kurmay Başkan 
yardımcısına destek verdiği, İletişimin Savunma Bakanlığı içinde diğer birimler vasıtasıyla sağlanırken, Stratejik İletişim Dairesinin ise Savunma 
Bakanlığı dışındaki departmanlarla faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmektedir. 

( Ministry of Defence, British Defence Doctrine (London: Ministry of Defence, JDP 0-01 [3rd edition], August 2008), 

mailto:yukselkilic80@gmail.com
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Genel bir tanım olarak stratejik iletişim strateji ve iletişim kavramlarından meydana gelmektedir. 

Strateji sözlük anlamı ile bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara 

destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve 

sanatı, sevkülceyş demektir.10 Başka bir deyişle, genellikle sıfat olarak kullanılan stratejik terimi, ya 

askeri ve güvenlikle ilgili konuları nitelemekte ya da daha geniş anlamda, büyük, çok önemli, ulusal veya 

küresel çaptaki terimleri ve üst yönetim kararlarını nitelemek maksadıyla kullanılmaktadır. (Çeşmeci, 

2012)  

İletişim ise “ Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 

aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon sürecidir.11 Başka bir tanımda ise iletişim “davranış 

değişikliği meydana getirmek üzere, bilgi, duygu, tutum ve beceri paylaşılma süreci” olarak 

tanımlanabilir (Çöklü, 2004)iletişimin klasik tanımlarından ayrılarak farklı bir hedefine dikkat çekilmiştir. 

2009 tarihli NATO Strategic Communications Policy dokümanında; Stratejik İletişim (Strategic 

Communications-StratCom), NATO politika, harekât ve faaliyetlerinin desteklenmesinde ve NATO’nun 

hedeflerinin geliştirilmesinde, Halk (Kamu) Diplomasisi, Halkla İlişkiler, Askerî Halkla İlişkiler, Bilgi 

Harekâtı ve Psikolojik Harekât gibi NATO iletişim faaliyetlerinin ve yeteneklerinin koordineli ve uygun 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır.  (General, 2009) 

“Stratejik iletişim; uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla eylem-

söylem paketi olarak kodlanmış mesajların en uygun yer ve zamanda, en uygun vasıta ile en güçlü etkiyi 

oluşturacak,  senkronize bir şekilde, sürekli ve şeffaf bir süreçle ilgili (veya hedef) kamuoyu ile 

paylaşılmasını ve kamuoyunun etkilenmesini amaçlayan bir yetenektir”. (Gürcan, Yıl: 8, Sayı: 15 ) 

Gürcan’ın tanımı karışık gibi görünse de, stratejik iletişimin, arzu edilen mesajın hedef kitlede istenen 

etkiyi oluşturması için kullanılan bir kabiliyet olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu itibarla, stratejik 

iletişim, bilginin hedef kitleye istenen şekilde ve doğru anlatılmasıdır. Söz konusu model 2008 yılından 

beri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bölüm model ile ilgili hem ABD’de hem de NATO’da daire 

başkanlıkları ya da karargâh birimleri bulunmaktadır. 

Stratejik iletişim modelinin değerler eğitiminde kullanılması ise söz konusu modelin ( devamında 

açıklanacağı gibi) sistematiğinin öğrencilere verilmek istenen dürüstlük, intizamseverlik, ekip ruhu gibi 

niteliklerin kazandırılmasında uygulanmasıdır. Değerler eğitiminde stratejik iletişim yaklaşımının bazı 

yöntem ve aşamalarından istifade edilmesidir. 

 

STRATEJİK İLETİŞİMİN MODELİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILMASI 

                                                            
10 http://www.tdk.gov.tr/ , Erişim tarihi 10.01.2014 
11 http://www.tdk.gov.tr/ , Erişim tarihi 10.01.2014 
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Gürcan, stratejik iletişimi geliştirmede lokomotif rolü üstlenmiş olan NATO’nun bu modeli niçin 

ve nasıl uyguladığını analiz eden çalışmasında stratejik iletişimi şöyle tanımlamaktadır.12 “Stratejik 

iletişim; uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla eylem-söylem paketi olarak 

kodlanmış mesajların en uygun yer ve zamanda, en uygun vasıta ile en güçlü etkiyi oluşturacak ve en 

senkronize şekilde, sürekli ve şeffaf bir süreçle ilgili (veya hedef) kamuoyu ile paylaşılmasını ve 

kamuoyunun etkilenmesini amaçlayan bir yetenektir.”  (Gürcan, Yıl: 8, Sayı: 15 ) Gürcan’ın tanımı 

karışık gibi görünse de, stratejik iletişimin, arzu edilen mesajın hedef kitlede istenen etkiyi oluşturması 

için kullanılan bir kabiliyet olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. (Goldman, 20 June 2008) Bu itibarla, 

stratejik iletişim, bilginin hedef kitleye istenen şekilde ve doğru anlatılmasıdır. NATO stratejik iletişim ile 

kurum içi aidiyeti ve itibar yönetimini de hedeflemektedir. 13 

Değerler eğitimine ilişkin ABD’nin kendi Kara Harp Okulu olan West Point’te USMA Stratejik 

İletişim Planında Askerlik Değerleri ( Army Values), Öğrenci Şeref Kodu (Cadet Honor Code) ve 

“Vazife, Şeref, Vatan (Duty, Honor, Country) özdeyişi çerçevesinde çeşitli eğitimler verdiği 

görülmektedir. (USMA, 2013-2019)Sözkonusu değerler eğitiminin Stratejik İletişim Planlarında yer 

alması ayrıca kendi sistemlerinde stratejik iletişim faaliyetleini devam ettirdiklerini de göstermektedir. 

West Point’te değerler eğitimi incelendiğinde ise birçok yerde  “Öğrenci yalan söylemez, kandırmaz, 

çalmaz ve bunları hoş görmez” sözlerinin de vurgulandığını görmekteyiz.14 (USMA, 2013-2019) 

Benzer şekilde birçok askerî ve sivil okulda bulunan onur teşkilatları vasıtası ile öğrenciler ve 

idareciler etik değerlerin kazandırılması eğitimlerini icra etmektedirler. Öğrencilerin gelişimi açısından 

hem idareciler hem de bizzat öğrenciler de rol model olmaktadır. 

Stratejik iletişimin başarısı doğru analiz edilmiş bilgilerle hazırlanmış gerçekçi planların 

uygulanmasına ve sürekli geri bildirimlerle söz konusu planların güncellenmesine bağlıdır. Stratejik 

iletişim modelinin bazı avantajları şunlardır: 

a. Stratejik iletişim doğru hedef kitleye, doğru mesajın verilmesini garantiler. 

b. Geçici eğilimler meydana getirmekten ziyade kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda 

kalıcı duygu, düşünce ve davranış değişiklikleri oluşturmaya odaklanır. 

c. Hedef kitle, istenen yönde değiştirilmekte olan duyguyu, düşünceyi ve davranışı sunan 

kurum ve kuruluşlarla arasında aidiyet bağı kurar. Organizasyona anlam yükler. 

                                                            
12 NATO stratejik iletişim prensipleri olarak  
a. Eylem-söylem Paketlerindeki Tutarlılık: Kurum, ilgili kamuoyuna, kendisini ilgilendiren her konuda en güvenilir ve en tatmin edici bilgiyi ve 
sürekli olarak sunabilmelidir. Ayrıca iletişim sürecinde, kurumun eylem ve söylemleri birbirini desteklemeli ve asla çelişmemelidir. 
b. Bütünlük: Taktik ve stratejik düzeyin birbiriyle entegre ve söylem birliği içinde olmasını ifade eder. ( Eylem ve Söylem Paketleri) 
13 (NATO, Concept for Strategic Communication, 22 July 2010.) 
14 “A cadet will not lie, cheat, steal, or tolerate those who do.”,  USMA Strategic Communication Plan 2013-2019, p.10 
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ç. Kurum ve kuruluşlara alanlarında gündemi veya gelişmeleri takip eden değil, gündemi ve 

gelişmeleri oluşturan ve yönlendiren olma avantajını sağlar. 

Model ilk olarak ulaşılmak istenen nihai hedefin belirlenmesi ve müteakiben bu hedef için 

yapılması gereken çalışmaları ifade etmektedir. Yapılacak çalışmalar bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor 

ve fiziksel alanlarda etki sağlamakta ve her alanda değişik okul bölümleri sorumlu olmaktadır. 

Kazandırılacak temel nitelikler bir davranış değişikliğini hedeflemektedir. Dolayısı ile bu süreç duyuşsal 

ve bilişsel yeteneklerin kazanılmasına yönelik olduğundan düzenli periyotlar içerisinde tekrarı gerekli 

kılmaktadır. Örneğin; dürüstlük ile ilgili bir eğitimin bir kez verilen bir konferans ya da bir plansız birkaç 

kez yapılacak konuşma ile sağlanması yetersiz olacaktır. Yıllara göre düzenli bir tekrar periyodu ve 

tablosu belirlenmelidir. Kazandırılmak istenilen niteliğin özelliğine göre tekrar periyotları değişmekle 

beraber genel olarak 3 ay içerisinde mutlaka tüm niteliklerin en az bir kez eğitiminin verilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Modelin Safhaları: 

  Model aşağıda belirtilen aşamalar ile çalışmaktadır: 

∗  Uygulamada basitlik ve sadelik esastır. 

∗ Haftanın/ Ayın teması ihtiyaca göre belirlenir. 

∗ Bu tema ile ilgili olarak söylem ve eylem paketleri oluşturulur. 

∗ Söz konusu nitelikler ile ilgili eylem ve söylem paketleri belirtilen zaman aralığında 

aynı anda uygulanır. Böylece bilişsel, duyuşsal ve fiziksel boyutlarda kazanımlar aynı 

zaman aralığında oluşturulur/ pekiştirilir. 

∗ Aynı tema ve bu çerçevede yapılan faaliyetler uygun biz zaman aralığından sonra 

tekrar edilir. Tekrar ve aralıklar davranış değişikliğinin sağlanması için önemlidir. 

Sınıflara ve niteliklerin özelliklerine göre farklı tekrar periyotları belirlenebilir. 

Tekrarlar ile davranış değişikliği ve istenilen değerin/ niteliğin bir meleke haline 

gelmesi hedeflenmektedir. 

∗ Dolaylı yaklaşım esastır. 15 

∗ Belirlenen parametre ya da ölçüm kriterlerine göre geri beslemeler yapılır, plan 

güncellenir. 

                                                            
15 Gestalt Kuramı: (Bütüncül):W.Köhler, K.Koffka, M. Wertheimer. Öğrenmenin temelinde çevrenin duyu organları tarafından 
alınması ve zihin tarafından yorumlanması yer alır.  Zihin çevreyi bir bütün halinde algılamaya eğilimlidir. Duyu organları çevreyi 
olduğu gibi parçalar halinde alsa da, zihin bu parçaları bütünleştirerek, örgütleyerek algılar. 
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∗ İdarecilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin bir sinerji oluşturacak şekilde beraber 

hareket etmesi esastır. Bir birimin farklı hareket etmesi ya da uyum sağlayamaması 

sinerjiyi ve dolayısıyla inandırıcılığı bozacaktır.  

∗ Kayıt - kuyudat yerine ağırlık öğrenci ile daha fazla zaman geçirmeye verilir.  

 

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar: 

Temel niteliklerin kazandırılması ile ilgili olarak konferans ya da tek taraflı konuşma (monolog) 

yöntemler eğitimde en az etkili yöntemlerdir ve etki yüzdesi bazı çalışmalara göre %5 ile %8 arasında 

değişmektedir. Bu niteliklerin özellikle ergenlik çağında bulunan lise öğrencilerine farklı, ilgi çekici ve 

akılda kalıcı yöntemler ile verilmesi hedeflenmelidir. 

Yapılan nitelik kazandırma eğitimleri herhangi bir ölçüme tabi tutulmamaktadır. Ölçülemeyen 

işlemlerin düzeltilmesi ya da denetlenmesi de imkânsızdır. Bu maksatla yapılan faaliyetlerin doğru ya da 

yanlış gittiği hususunda ya da asgari olarak doğru istikamette gidilip gidilmediği ve faydanın sağlanıp 

sağlanmadığı hususunda bazı ölçüm teknikleri geliştirilmelidir.  

Genellikle niteliklerin kazandırılması hususu toplu olarak icra edilen faaliyetler şeklinde 

görülmektedir.(Toplu hitap etme, konferans verme, ders verme vb.) Bazı uygulamalarda bireysel ya da 

kısım gibi küçük gruplar şeklinde de icra edilmesi uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Uygulanacak temel niteliklerin kazandırılması faaliyetlerinde yeterli isteğin uyandırılması, 

faaliyetlerin söylem-eylem paketi içerisinde desteklenerek etkinliğinin artırılması ve kalıcı olması 

açısından bir tema- mesaj sisteminin kurulması gerekmektedir.  

Modelin Açıklanması: 

Model aşağıda belirtilen tablodaki gibi çalışmaktadır. İlk olarak ulaşılmak istenen nihai hedef 

belirlenmektedir. Daha sonra bu hedefe yönelik olarak bilişsel, duyuşsal ve fiziksel alanlarda hangi 

çalışmaların yapılacağı, hangi niteliklerin kazandırılacağı ve bunların kimin tarafından yapılacağı 

belirlenmektedir.  

Belirli zaman aralıklarında bir ya da birkaç nitelik belirlenerek daha önce oluşturulan eylem ve 

söylem paketleri ile bu nitelikler/ değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu aşamada her nitelik ile ilgili 

olarak ekte verilmiş olan nitelik eylem ve söylem paketi havuzundan istifade edilebilir. 
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Nitelik/ değer kazandırma faaliyetleri ile ilgili olarak mümkün olduğu kadar belirlenen ölçüm 

kriterleri ve parametreler ile eğitimin verimi ve öğrenciler üzerinde hedeflenen davranış değişikliğinin 

oluşup oluşmadığı konusu değerlendirilir, plan güncellenir. 

Nitelik kazandırma eğitimleri yöneticiler, öğretmenler ve okulda görevli tüm personelin birlikte 

çalışması prensibi ile icra edilmektedir. Nitekim değerler eğitiminde ortak hareket etmek istenilen hedefe 

daha hızlı ulaşmayı da sağlayacaktır. Bu sebeple eğitime yardımcı görevlilerin davranışları, uygulanan 

değer eğitimi programının başarı düzeyini etkiler. (EKŞİ & Ahmet Yasin OKUDAN , 2011) Ayrıca bu 

durum çalışanları paylaşmaya ve vizyonu etkili bir biçimde gerçekleştirmeye sevk edecektir. (Huffman, 

1994)Okuldaki görevliler aynı zamanda bir rol-model olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan da değerler 

eğitiminde görevli her personelin bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bilinçli olsun olmasın değerleri 

önemseyen bir okul ikliminin oluşup oluşmaması konusunda tüm çalışanlar etkilidirler. (Lickona, 1991)  

 
NİTELİK KAZANDIRMADA STRATEJİK İLETİŞİM MODELİ  

 

 

 

  

 

HEDEFLENEN SON 
DURUM: 

 

İSTENİLEN 
NİTELİKLERİN 

KAZANDIRILARAK 
KARAKTER HALİNE 

GELMESİNİN 
SAĞLANMASI 

SÖYLEM 

PAKETİ 

∗ Algı Yönetimi 
∗ Bilinçaltına hitap eder 
∗ Davranış değişikliği 

esastır 

EYLEM PAKETİ 

∗ Planlı tekrarlar 
∗ Karşılıklı etkileşim 

içermeli 
∗ İlgi çekici 

TEMALAR 

Örnek: Vatan sevgisi  

MESAJLAR 

Örnek: Vatanını en çok seven 
görevini en iyi yapandır. 

Örnek: Şimdi öğrenci olarak Vatan 
sevgimizi daha disiplinli olarak ve 
ders çalışarak gösterebiliriz. 

Ergenlik çağındaki lise 
öğrencilerine uygun, ilgi çekici ve 
uygulamaya dönük faaliyetler: 

∗ Sergilerinin gezilmesi, 
∗  Ülkemizin gücünü ve teknolojik 

gelişmişliğini gösteren Sanayi 
Tesislerine gezi düzenlenmesi, 

∗  Başarılı öğrencilere ödül verilmesi. 

3 BOYUT: 
1.FİZİKSEL 
2.BİLİŞSEL 
3.DUYUŞSAL  

GERİ BESLEME VE BİLDİRİMLER 
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Stratejik iletişim ile esas yapılmak istenen belirtilen 3 alanda( fiziksel, bilişsel, duyuşsal) etkilerin 

bir plan dâhilinde ve koordineli olarak kazandırılması, bu etkilerin dolaylı olarak öğrencilere verilmesi ve 

uygulamalarla pekiştirilmesidir. Genel olarak plan değişik tekrar aralıklarından oluşmaktadır. Bu şekilde 

nasıl ki bir kas gelişimi için tekrara dayanan bir egzersiz planı uygulanmakta ise aynı biçimde niteliklerin 

kazanması için bir gelişim planı uygulanmaktadır. 

Eylem paketleri ve söylem paketleri belirlenen tek bir konu için beraber uygulanır. Örneğin “ 

Vatan Sevgisi” konusunda aynı anda söylem paketleri uygulanırken bu faaliyet ile eş zamanlı olarak 

eylem paketleri de icra edilir. Planlamada esas planın basit ve sade olmasıdır. Bu yüzden aşağıda 

belirtildiği gibi planlama en temelde haftalara kadar indirilir. Bu safhadan daha öteye ve daha detaylı 

planlama yapılmasının olumsuz olacağı ( gün gün, saat- saat) değerlendirilmektedir. Eğiticiler o hafta 

içerisinde en uygun zamanı gözetecek ve faaliyetlerini bu zaman diliminde icra edecektir.  

Eğitici faaliyetin icrası için kendini hazır hissetmiyor ise fayda yerine zarar da oluşturabilir. Bu 

açıdan eylem ve söylem paketlerinin öğrenciye uygun ve alıcılarının açık olduğu zamanlarda 

uygulanması esastır. Örneğin; vazife bilinci ile ilgili uygulamalar öğrencinin alıcılarının açık olduğu boş 

zamanlarında,  teneffüslerde ve öğrencinin serbest zamanını azaltmayacak şekilde verilmelidir.  

Bu husus ile beraber toplu olarak ve konferans şeklindeki tek yönlü iletişimin söz konusu olduğu, 

aynı zamanda birçok öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çektiği zamanlarda nitelik kazandırma 

faaliyetinin yapılmamasının uygun olacağı, mümkünse birey bazına ya da küçük gruplara inilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Nitelik kazandırma faaliyetleri öğretmen ve yöneticilerin beraber aynı planı tatbik etmesi ile daha 

verimli olacaktır. 

Söylem paketleri ile istenen bazı mesajların bir tema ışığında sık sık tekrar edilmesi ile 

bilinçaltında bir beslemenin yapılmasıdır. Bu besleme ile anlatılmak istenen sık sık bazı mesajların 

öğrenciye tekrar edilmesi ile bir farkındalık ya da uyarılmanın yapılması ve öğrencinin dikkatinin o 

konuya çekilmesidir. Bir kez öğrenci belirlenen konuya odaklanmaya başladığında ya da ilgisi 

çekildiğinde bundan sonraki faaliyetler tam olarak fayda sağlayacaktır. Bu açıdan söylem paketlerindeki 

mesajların farklı kişiler ve farklı zamanlarda söylenmesi/ tekrar edilmesi fayda sağlayacaktır. Söylem 

paketleri içerisine görsel öğe ve afişlerin kullanılması da dâhildir. 

Özellikle tekrarlar bu metotta önem arz etmektedir. Gerek faaliyetlerin tekrarlanması (D.L., 

1974)ve gerekse uygun zaman aralıklarının konması (Wozniak & Gorzelanczyk, , 1994) davranış 

değişikliği eğitimleri için faydalı olacağı düşünülmektedir. Şekil 1/2 ‘de Hermann Ebbinghaus’un 

“unutma eğrisi” görünmektedir. Mevcut çalışmada 30 günü aşan sürelerde artık unutma eyleminin 

başladığı ve sık tekrarların öğrenmeye daha çok katkıda bulunduğu görünmektedir. 
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Şekil 1/2: Öğrenmede tekrar ve unutma periyotları (Stahl SM, 2010) 

 

ABD Müşterek Kuvvet Komutanlığının Stratejik İletişim Direktifinde de yine “tempo” terimi ile 

mesajın ya da bilgilendirmenin tekrarının kitleler üzerinde etkili olacağı, bir tek mesajın yetersiz kalacağı 

ve gürültü oluşturabileceği ifade edilmektedir. (NATO, Commander’s Handbook for Strategic 

Communication and Communication Strategy, ) Hedef kitle üzerinde uygun aralıklarla ve zamanlamalar 

ile mesajlar tekrar edilmelidir.  

Değerler eğitiminde tekrarların miktarı ve uygulama zamanı da ayrı bir değerlendirmeye tabi 

tutulmalı, uzun vadeli kazanım gerektiren “Meslek sevgisi, Vatan sevgisi” gibi kavramlar daha uzun 

zamana yayılmalıdır.16 

Nitelik kazandırma faaliyetinde asla hedef ayrıntılı olarak öğrencilere söylenmemelidir. Örneğin 

“Bu haftanın teması Vatan Sevgisidir.” denmemelidir. Öğrenciler yapılacak faaliyetler sonucunda dolaylı 

olarak bu sonuca ulaşmalıdır. Bu maksatla söylem paketlerindeki tema ve mesaj kurgusunun “mesaj” 

bölümündeki ifadeler ancak öğrenciye söylenmelidir. Aynı şekilde görsel materyallerin kullanılması da 

söylem paketi içerisinde değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görebileceği çeşitli yerlere ( duyuru panoları, 

kantin camı, ana giriş kapıları, yemekhane, vs. ) değişik materyaller asılmalı ve o hafta planlanan tema ile 

                                                            
16 Tempo of message delivery can directly affect how the audience decides to take action. A single attempt to reach an audience will likely be 
ineffective just as a continual drum beat of a specific message or type of message can result in the receiving audience over time treating it as 
noise. However, a well-timed message at the optimum tempo can have significantly increased effect. However, a slow tempo of messages is 
more appropriate when the audience must decide/ respond over a longer period, such as the message to embrace democracy.  
Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy,  Version 3.0 US Joint Forces Command Joint Warfighting 
Center, 24 June 2010 
( Developed by the Doctrine and Education Group Joint Warfighting Center United States Joint Forces Command, 116 Lake View Parkway, 
Suffolk) 
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ilgili görseller vasıtası ile bilinçaltı beslenmelidir. Bu görsel materyaller mümkünse yazısız olmalıdır. 

Temanın adı söylenmemeli ve öğrencide merak uyandırılmalıdır. 

Söylem paketleri ile aslında dolaylı yönden yaklaşarak öğrencilere istenilen niteliklerin 

kazandırılması hedeflenmektedir. Yani beynin bazı dağınık görsel ya ada işitsel öğeleri birleştireceği 

varsayımına dayanmaktadır. Önemli olan doğru sözlü ve görsel materyallerin kullanılması, öğrencinin 

bunların neden söylendiği ya da gösterildiği konusunda düşünmesinin sağlanmasıdır. Sonuç olarak 

öğrencinin beyni bu öğeleri bütünleştirecek, toplayacak ve zihninde bir algı oluşacaktır. 

Söylem paketleri ile ilk etki uyandırıldıktan sonra esas sonuç eylem paketleri ile alınmaktadır. 

Öğrencilerin aklında kalacak ve davranış değişikliği yaratacak etki eylem paketleridir. Bu açıdan eylem 

paketleri ilgi çekici, pedagojik formasyona uygun ve eğlenceli uygulamalardan oluşmalıdır. Bu 

uygulamalar yine en uygun zamanda, mümkün olduğu kadar öğrencinin de istekli olacağı zamanlarda ve 

yine mümkün olduğu kadar birey ya da küçük gruplara inilerek yapılmalıdır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak,  lise ve ortaöğretim öğrencilerinin belirli nitelikleri kazanması için hâlihazırda da 

birçok faaliyet yapılmaktadır. Ancak yapılan değerlendirme neticesinde faaliyetlerin çoğunun tek taraflı 

iletişimi içeren konferans, konuşma, toplu ortamlarda bilgilendirme gibi faaliyet ve uygulama şekillerinde 

olduğu görülmektedir. 

Davranış değişikliği gerektiren nitelik/değer kazandırma eğitimlerinin ergenlik çağındaki 

öğrencilere ilgi çekici değişik uygulama ve faaliyetlerle kazandırılmasının daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Stratejik iletişim konsepti ya da modeli bu tür faaliyetler için uygun ve çağdaş bir 

yaklaşım getirmektedir. Bir plan dâhilinde uygulanacak eylem- söylem paketlerinin istenilen son duruma 

ulaşma noktasında fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Öğrenciler, öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla belirli davranışsal ve düşünsel süreçlere ihtiyaç 

duyarlar. Yani öğrenilen bir konudan sonra tekrarı ve davranışsal olarak ele alınması yani konu hakkında 

uygulamaların yapılması bu süreci pekiştirmektedir. (SÜBAŞI)Stratejik iletişim modelinde yer alan, 

alıcıların açılması, tekrarlar, rol model olma ve davranış değişikliğini gütme özelliklerinin eğitimde 

kullanılan diğer öğrenme stratejilerinin neredeyse tamamının bileşkesi olduğu da görülmektedir.  

Nitekim “Dikkat Stratejisinde” öğrencinin dikkatinin çekilmesi,( stratejik iletişim modelinde bu 

söylem paketleri, dolaylı yaklaşım ve görsel öğelerin merak uyandıracak şekilde kullanılması ile 

görülmektedir.); “Tekrar Stratejileri” ile verilmek istenen mesajın uzun süreli belleğe alınması; 

“Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler” ile öğrencinin düşünmeye ve kendi kendine öğrenmeye sevk 

edilmesi; “Duyuşsal Stratejiler” ile de öğrencinin zihninin başka yöne çekilmesi ve alıcılarını açmasının 
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sağlanması, güdülenmeyi sağlama ve sürdürme, gibi süreçlerin stratejik iletişim modelinin içerisinde de 

yer aldığı ve bu açıdan modelin tutarlı olduğu düşünülmektedir. 

Değerler eğitiminde yeterli etkiyi oluşturmak ve ikna edici olmak için eğitici eğitim 

materyallerini ve kanıtları iyi yapılandırmalı, örgütlemeli, kontrol değişkenlerini dikkate almalı, aynı 

zamanda, dış görünüşüne, konuşma tarzına ve beden diline kadar kendisiyle ve iletişim bağlamıyla ilgili 

birçok faktörü de göz önünde bulundurmalıdır. (SÜBAŞI)Bu da değerler eğitiminin öğrencilere uygun 

hale getirilmesi ve bir sistematik yaklaşım dahilinde uygulanmasını gerektirmektedir. Modern orduların 

da kullandığı “Stratejik İletişim” yaklaşımı bu açıdan değerler eğitiminde de kullanılabilecek bir 

metodoloji sunmaktadır. 
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ÖZET 

Ders kitapları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin temel materyalleridir. Ders kitaplarının öğrencilere olumlu 
pek çok özellik kazandırması beklenmektedir. Türkçe ders kitaplarının Türkçe derslerinde temel dil becerilerini 
kazandırabilmesi için, Türk Milli eğitiminin genel ve özel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekir.  

Değerler eğitimini kazandırmada Türkçe ders kitaplarının metinleri aracı olmalıdır. Ancak Türkçe ders 
kitaplarının belirlenen altı adet temaya yönelik kazanımları gerçekleştirmeye dönük olarak hazırlandığı 
görülmektedir. Değerler eğitimi bakımından kitapların, temaların bazı temel değerlerini kazandırmaya dönük olarak 
hazırlandığı gözlenmekle birlikte, geçmişten geleceğe köprü olmada önemli değerleri barındırmadıkları 
görülmektedir. Türkçe ders kitaplarında genelde tema kazanımlarını vermeye dönük olarak ısmarlama usulü 
yazdırılan metinlerin, klasiklerin güçlü yönünü barındıramaması odaklı, değerler aktarımındaki sıkıntı söz 
konusudur. 

Değerler eğitimi dünyada ve ülkemizde gittikçe önem kazanan bir konudur. Sosyal medyada ve günlük 
hayatın pek çok karesinde Mevlana, Şems, Yunus Emre, Fuzuli gibi ünlü kişilerin özlü sözleri paylaşılmaktadır. 
Günümüzde insanlar; his ve düşüncelerini bu özlü sözler vasıtasıyla anlatma, problem yaşadığı kişilere bu yolla 
mesaj verme eğilimindeler. Bu noktadan hareketle toplumun bu talebi doğrultusunda, öğrencilere değerler eğitimi 
kazandırmada klasik ürünlerin çevirilerinden faydalanmak gerekir. Değerler ve klasikler, ilgi gösterilen, arzu edilen, 
genel kabul gören özelliklerinin bütününü kapsarlar. Bu çalışmada klasik ürünler veya klasik ürünlerin günümüz 
Türkçesine çevrilmiş örnekleriyle değerler eğitimine katkısının olacağı gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, klasikler, kültür değerleri, Türkçe ders kitapları, Türkçe dersleri. 

ABSTRACT 

Course books are the main materials of educational and instructional activities. Course books are expected 
to impart many positive features to students. Turkish language course books merit special attention in this regard. 
Turkish language course books should aim to inculcate basic language skills in students and to accomplish general 
and specific objectives of Turkish national education.  

The texts of Turkish language course books should help in effective implementation of value education. 
However, it is observed that Turkish language course books have been developed to fulfill the objectives determined 
in relation to 6 themes. In terms of value education, themes in the course books are designed to impart some values 
to students, yet they seem to overlook some important values serving as a bridge from past to present. The 
pedagogical texts written for the purpose of leading students to the accomplishment of some certain objectives in the 
themes do not include the strengths of classic works; thus, they may cause some problems in inculcation of values.  

Value education is gradually gaining more importance in the World and in Turkey. In social media and 
many fields of daily life, words of wisdom uttered by Mevlana, Şems, Yunus Emre, Fuzuli etc. are shared by people. 
In today’s world, people are prone to express their feelings and thoughts through such sayings and to give messages 
to other people they have problem with. In line with this tendency, the translations of classic works can be used in 

mailto:anilgun@mu.edu.tr
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imparting values to students. Values and classic works embrace all of the properties of interest desired and generally 
approved by societies.  

In the present study, the aim is to demonstrate that classic works and their Turkish translations can make 
important contribution to value education. 

Key Words: Value  education, classic works, cultural values, Turkish language course books, Turkish 
language courses. 

1. GİRİŞ  

Değer kavramı, ekonomi, güzel sanatlar, sosyoloji, felsefe, sosyal bilim, eğitim bilim alanlardaki 

araştırmacıların ilgisini çekmiş, birçok araştırmaya konu olmuştur. Değer kavramı, Latince “kıymetli 

olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen “valere” kökünden türetilmiştir. Değer, Bir şeyin önemini 

belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet (TDK, 2015) anlamına gelmektedir. 

Değerler, inanılan, istenilen davranışlar için kullanılan bir ölçek gibidir. Theodorson değer kavramını 

sosyal olguların önemine ilişkin değerlendirmesinde kişilerin güçlü duygusal bağlarıyla oluşmuş soyut, 

genelleştirilmiş davranış prensipleri olarak tanımlar (Aydın, 2003: 122). Rokeach ise özel davranış, 

kişisel veya sosyal tercihlerin durumunu gösteren inanç olarak tanımlar (1973: 5).  

Değerler, bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve 

edilmeyen durumları gösterirler (Erdem, 2003: 56). Değer için, insanı insan yapan özelliklerin tamamıdır 

diyebiliriz. Her milletin, kendine has kültürü ve değerleri vardır. Değerlerin davranış olarak görülebilir 

durumlarını toplum hayatında gözlemleyebiliriz. 

Eğitim, bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Buna 

göre eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireylere çeşitli 

bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırılır. Bu öğrenmeler bireyin davranışlarında gözle görülebilen 

değişikliklere neden olur.”(Erden, 2005: 15). Eğitim, yeni kuşakların toplum yaşamına hazırlanırken, 

gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar elde etmelerine ve kişilik geliştirmelerine yardımcı olma 

etkinliğidir.” (Karslı, 2003: 9). Eğitim görmüş bireylerin toplum tarafından doğru, iyi olarak nitelendirilen 

davranışları göstermeleri beklenir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi için planlı bir süreç içeren öğretimden 

geçilmelidir.  

Değer öğretimi, bireyde ahlaki karakter oluşturmayı amaçlar. Değer öğretiminde amaç o değerin 

yapılmasına ilgi ve istek uyandırmaktır. Değer öğretimi, kişiye şahsi ve sosyal öğrenmeler yoluyla elde 

ettiği veya edeceği kazanımları davranışa dönüştürme, insanın iç dünyasını sağlıklı ve doğru olana 

yönlendirme ve bunları hayat boyunca kalıcı olarak yerleştirme faaliyeti olarak ifade edilebilir. 

Değerler eğitimi ve öğretiminde değer-kültür ilişkisinden hareketle klasiklerin çevirilerinden 

yararlanma ihtiyacının olduğu düşünülmelidir. Çünkü klasik eserler, üzerinden çok zaman geçtiği halde 
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değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak gösterilen ürünlerdir. Klasik eserler yazıldıkları yüzyılların dil 

özelliklerini yansıttıklarından dolayı ortaokul öğrencilerinin anlama düzeylerine uygun olmadığından ders 

kitaplarında bulunmamaktadır. Ancak öğrencilere sanat zevki ve estetik anlayış kazandırarak, onların dil 

becerilerini geliştirmek, duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirerek, onlara olumlu davranışlar 

kazandırmak Türkçe eğitiminin temel amaçlarındandır. Bu temel amaçlara hizmet edecek olan,  klasik 

örneklerin değerler eğitimine farklı bir boyut getireceği düşünülmektedir. Bu sebeple bu eserlerin 

çevirilerinden faydalanılması gerektiği düşünülmektedir. Çeviri; tercüme etme, anlaşılır kılma anlamında 

olup klasik eserlerin metinlerinin uzmanlar tarafından öğrencilerin, düzeylerine uygun çevirilerinin 

yapılarak değerler eğitiminde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

1.1. Problem Durumu  

Ders kitapları, okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin temel materyallerindendir. Taranan Türkçe  

6., 7. ve 8.sınıf Türkçe ders kitaplarında, klasiklerin çevirilerinin yer almaması, bu güçlü örneklerle 

öğrencilerin karşılaşamaması ve bu ürünlerden değerler eğitiminde faydalanılamaması problem olarak 

görülmektedir. 

Değerler eğitimi dünyada ve ülkemizde gittikçe önem kazanan bir konudur. Sosyal medyada ve 

günlük hayatın pek çok karesinde Mevlana, Şems, Yunus Emre, Fuzuli gibi ünlü kişilerin özlü sözleri 

paylaşılmaktadır. Günümüzde insanlar, his ve düşüncelerini bu özlü sözler vasıtasıyla anlatma, problem 

yaşadığı kişilere bu yolla mesaj verme eğilimindeler. Bu noktadan hareketle toplumun bu talebi 

doğrultusunda, öğrencilere değerler eğitimi kazandırmada klasik ürünlerimizin çevirilerinden sunmak 

gerekir. Bu çalışmada özel yayın Türkçe kitapları incelenerek durum tespiti yapılacak daha sonra değerler 

eğitim ve öğretiminde kullanılmak üzere klasik ürünlerin çevirilerinden örnekler sunulacaktır. 

1.2. Yöntem 

Örneklem olarak seçilen özel yayın Türkçe ders kitapları taranmış, betimsel yöntemle, doküman 

analizi yapılarak incelenmiştir. Klasiğin fark yaratan yüzyıllara meydan okuyan, yıllanabilen, yıllandıkça 

unutulmayıp değer kazanan anlamından hareketle yüzyıllara meydan okuyan 19.yüzyıl ve öncesi yüzyıl 

örneklerinden seçme yapılmıştır.  

2. Bulgular ve Yorum  

2.1. Türkçe ders kitaplarında yer alan klasiklerin tespiti ve yorumlar: 

2.1.1. 6.Sınıf Gizem Yayınlarında Bulunan Klasik Örnekler: 
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Dünya klasiklerinden Milattan önce 1. yüzyılda yaşadığı sanılan Beydeba’nın Kelile ve Dimne 

adlı klasik eserinden “Dostluğun Değeri” parçası, toplum hayatı temasına konulmuştur (Kaplan & Şen, 

2014: 47). Bu parçadan hareketle dostluk, sevgi,  bencil olmama değerleri kazandırılabilir. 

17.yüzyılda yaşayan Jean de La Fontaine’den “Maymunun Krallığı” metni, toplum hayatı 

temasında serbest okuma metni (Kaplan & Şen, 2014: 55) olarak konulmuştur. Bu parça ile ağırbaşlılık 

değeri kazandırabilir. 

2.1.2. 7.Sınıf Cem Yayınlarında Bulunan Klasik Örnekler: 

Güzel sanatlar temasında 19.yüzyılda yaşayan Stefan Zweıg’ın “Rodin’den Aldığım Ders” 

metninden  (Dağlıoğlu, 2014: 97) sanatta usta olma değeri, gözlem yapma değeri, çalışma değeri 

çıkarılabilmektedir. 

Yine güzel sanatlar temasında serbest okuma metni olarak konulan 19.yüzyılda doğan halk ozanı 

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun “Kara Toprak” metni ile (Dağlıoğlu, 2014: 109) doğayı sevme değeri, doğaya 

sahip çıkma değeri, gözlem yapma değeri kazandırılabilir. 

2.1.3. 8.Sınıf Yıldırım Yayınlarında Bulunan Klasik Örnekler: 

18.yüzyılda yaşayan Friedrich von Schiller’in “Kefil” adlı metninden (Kaplan & Şen, 2014:13) 

dostluk, dürüstlük, sevgi değeri çıkarılmaktadır. 

17.yüzyılda yaşayan Jean de La Fontaine’den “Meşe ile Saz” metni (Kaplan & Şen, 2014: 65) 

alçakgönüllü olma, peşin hüküm vermeme değerini vermektedir. 

19.yüzyılda doğan Eflatun Cem Güney’in aktardığı Nasreddin Hoca’nın “Halkın Ağzı Torba 

Değil Ki Büzesin” metninden (Kaplan & Şen, 2014: 18) başkalarının işine karışmama değeri çıkarılabilir. 

Görüldüğü üzere klasik denilebilecek eserlerden her bir sınıf kitabında ancak çok sınırlı sayıda 

metin yer almaktadır, bu metinler genelde dünya edebiyatı klasiklerinden seçilmiştir, Türk klasiklerinden 

metin nerdeyse yok denilecek kadar az olduğundan, bu ürünlerden yararlanılmamıştır. 

2.2. Çevirilerinden Yararlanılması Tavsiye Edilen Klasiklerin Tespiti ve Yorumlar: 

Gülme sakın sen ana eyü degildür sana 
Kişi neyi gülerse başa gelegen olur 
 
Ah bu ‘ışkun eseri her kime ugrarısa 
Derdine sabretmeyen yolda kalagan olur 
 
Bir kişi ‘aşık olsa ‘ışk deryasına talsa 
O deryanun içinde gevher bulagan olur 
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Yunus Emre 
 

13.yüzyıl sonu 14.yüzyıl başında yaşayan Yunus Emre, “Sakın gülme ona, iyi değildir, kişi her 

neye gülerse o başına gelir; bu aşkın eseri her kime uğrarsa derdine sabretmeyen kişi yolda kalır; bir kişi 

aşık olsa, aşk deryasına dalsa, o deryanın içinde cevher bulan olur” der. Burada “Gülme komşuna gelir 

başına” atasözünü çağrıştıran ifade ile seslenen Yunus Emre’den, insanlarla alay etmeme, hassasiyet 

değeri, sabır değeri, layıkıyla yapılan işlerden başarı ile çıkma değeri çıkarılabilmektedir. 

 
Mesnevi Çevirisinden: 

AğzınaYılan Kaçan Adam 
 

Akıllı birisi, atına binmiş gidiyordu. Yol kenarında uyumakta olan birisinin de ağzına yılan 
kaçmak üzereydi. Atlı, yılanı ürkütüp kaçırmak ve adamı kurtarmak için atını koşturdu, fakat 
yetişemedi. 
Tutup o adama kırbacıyla birkaç kere vurdu. Uyanan adam, darbelerin acısıyla bir ağacın altına 
kadar kaçtı. Oraya bir hayli çürük elma dökülmüştü. Atlı: 
- Bunları ye, diye emretti. 
- Beyim, dedi adam, ben sana ne yaptım. Eğer bana hakikaten kastın varsa, vur kılıcı öldür. Sana 
çattığım saat ne uğursuzmuş. Ne mutlu senin yüzünü görmeyene. Dinsizler bile kimseye sebepsiz 
böyle yapmazlar. 
Bir yandan da lanetler okuyor, beddua ediyordu: 
- Ya Rabbi, cezasını sen ver, diyordu. 
Atlı ise onu dövüyor:                                                                             
- Koş, diyordu. 
Atlı adamı epeyce bir zaman koşturdu. Nihayet adamın safrası kabardı, yediklerini kusmaya 
başladı. Bu arada yılan da çıktı. Adam yılanı görünce atlının ayağına kapandı: 
-  Sen bir rahmet meleğisin, dedi, ne mübarek saatmiş ki seni gördüm. Sen beni analar gibi 
ararken ben eşekler gibi kaçıyordum. Durumu biraz olsun bilseydim sana bu kadar kötü sözleri 
söyler miydim?! Sükut ederek kızgın göründün, hiçbir şey söylemeksizin kafama vurmaya 
başladın. Bağışla! 
- Eğer ben biraz olsun sana hali çıtlatsaydım derhal ödün patlardı, içindeki yılanı bilseydin ne 
elma yiyebilir, ne koşabilir ne de kusabilirdin. Sen bana söverken ben gizlice, "Ya Rabbi, işimi 
kolaylaştır" diye dua ediyordum. 
İşte bu, akıllının düşmanlığıdır. Akıllının düşmanlığı, ahmağın dostluğundan yeğdir, denilmiştir. 
 
13.yüzyılda yaşayan Mevlana’nın Mesnevisi içinde yer alan bu hikayeden, peşin hüküm 

vermeme, araştırma değeri çıkarılabilir. 

Senin canında bir can vardır.  
Sen o canı ara!  
Sen o incinin madenini ara!  
Eğer arayabiliyorsan, onu sen kendinde ara,  
Kendinden dışarda arama!   
 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin Divan-ı Kebir adlı eserindeki bu rubaisinden kişilerin kendine 

güvenmesi, inanması, cesaretli olma değeri çıkarılabilir. 

 
Ahde vefa eylemedün öyle mi 
Terk-i cefa eylemedün öyle mi 
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    Ahmed 
 

 15.yüzyıl şairi Ahmet Paşa, sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü 

doğru olma anlamına gelen ahde vefa eyleme değeri üzerinde durmaktadır.  

Kişi uslulukdandur işi usluyu tanımak 
Her ne sanursan eşüne hep başına gelse gerek 
    Şahidi İbrahim 
 
Burada 16.yüzyıl şairi Şahidi İbrahim’in Yunus Emre’yi hatırlatan “Eşine her ne sanırsan yani 

düşünürsen, başına o gelir” deyişinden yine iyilik değeri, başkası ile ilgili iyi düşünme değeri, usluluk 

değeri çıkarılmaktadır. 

17.yüzyıl şairi Nabi’nin Hayriyye adlı eserinden çıkarılabilecek değerler aşağıda verilmiştir. 
 
Her kimin gönlündedir altın, gümüş, 
Akıbet bekler meğer pek zor bir iş  
 
Bir de can, mal kaygısından geçmedir, 
Ömrü gerçekten uzatmak böyledir 
 
Burada mal kaygısında olan maddiyata değer veren insanları eleştiren Nabi vasıtasıyla ruhi 

zenginliğe önem verme değeri, maddeye düşkün olmama değerleri kazandırılabilir. Öğrencilerde 

giydikleri giysi ve ayakkabılarda marka takıntılarının olduğu dönemlerden biri olan ortaokulda bu 

örnekler vasıtasıyla maddeye düşkün olmama değeri verilebilecektir. Nabi altın, gümüşe tamah etme 

huyu olmayan, mal kaygısı olmayan kişilerin hırstan uzak yaşadıklarından dolayı ömürlerinin 

uzayacağına da işaret eder. 

Üç açık huy var, belirgin cimride,  
Söyleyim sen sakla, kalsın öyle de.  
 
 Evvela korkar fakir, yoksuldan o,  
Titretir en sonda açlık korkusu.  
 
Karşılaşmış olsa bir dost, el gibi;  
Merhaba derken geçer bir yel gibi.  
 
 Ekmeğinden kimse görmez faydayı, 
Sofrasından az düşer nimet payı 
 
Cimri kimseleri; yoksul kimseden korkan, açlık korkusuyla titreyen, bir dostunu görse hızlıca 

oradan kaçan, ekmeğinden kimsenin fayda görmediği şeklinde tanımlayan Nabi’nin bu şiirinden cimri 

olmama, cömert olma değeri çıkartılabilmektedir. 

Sen cömertlikten birader al ki pay,  
Hem de olsun güç ve şiddetler kolay!  
 
 Mal veren ellerden ol, gel durma ver, 
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 Yok cehennemlerde hiçbir merde yer! 
 
Ey oğul, toplumda sen şöhret kazan,  
Pintilikten kibre dalmaktan utan!  
 
 Gönlü alçaklardan ol, mertlik işin, 
 Parlasın ay örneği hep kalp, yüzün!” 

 
 Kim inat etmişse olmuştur rezil, 
 Öfke, düşmanlıkla bitmez, arttı bil!” 
 
Burada veren al alan elden üstündür atasözünü hatırlatan eli açık olma değeri, cömert olma 

değeri, kibirli olmama değeri, alçak gönüllü olma değeri, inatçı olmama değeri, öfke düşmanlık içinde 

bulunmama değeri, mert olma değeri gibi pek çok değer bulunmaktadır. “İyilik eden iyilik bulur” 

atasözünü hatırlatan “sen cömertlikten pay al ki güç işlerin kolaylaşsın” ifadesi de değerler eğitimine 

katkı bakımından dikkat çekicidir. 

  Hüsn-i hulk ile gözet adabı 
  Gör hayatunda olan şadabı 
 
Nabi burada, adabı güzel ahlakla gözet ki süsle ki sonrasında hayatındaki tazeliği gör diyerek 

güzel ahlaklı olma değeri üzerinde durmaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı aşağıdaki şiirinin özdeyiş niteliğindeki 

ilk beyti Anadolu’da esnafların dükkanlarında, evlerde, müzelerde süslü yazı örnekleriyle tablo olarak 

asılmaktadır. 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 
 
Halkın gözünde devlet gibi, saygın itibarlı bir nesne yoktur. Şu cihanda bir nefes sıhhat gibi bir 

saadet de yoktur diyen Kanuni Sultan Süleyman’ın bu söylemiyle sağlığa önem verme değerine dikkat 

çekilebilir. 

 
 Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır 
 Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi 
 
Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır.  Bu dünyada birlik gibi büyük bir saadet ve baht 

açıklığı olamaz. Burada birliğe dikkat çeken Muhibbi’nin dizelerinden kavganın lüzumsuzluğu değeri, 

birlik içinde olma değeri çıkarılabilmektedir. 

 
 Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbi farig ol 
 Olmaya vahdet cihanda kuşe-i uzlet gibi 
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Ey Muhibbi, eğer huzur içinde olmak istersen, feragat sahibi ol, dünyadan vazgeç. Yalnızlık 

köşesi gibi dünyada birlik olmaz. Şiirden fergat sahibi olma değeri, birlik değeri, kişinin kendine bakış 

değerini  çıkarılabilinmektedir. 

16.yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden  bir çeviri bölüm sunulan aşağıdaki 

metinle öğrencilere gezi-gözlem yapmanın önemi çevreyi tanıma değerinin önemi, çevre hakkında 

bilgilenmenin önemi, değerleri kazandırılabilir. 

Saray Burnu'ndan Yedikule'ye kadar deniz kıyısında, kalenin temeli önüne 20 zira12 genişliğinde 

bir sed yapıldı. Böylece kaleden dışarda büyük bir yol oldu. Bütün gemiciler o yerden iplere asıla asıla 

gemilerini çekerek Saray Burnu'ndan içeri girerlerdi. Bayram Paşa, kalenin içinde ve dışında, kalenin 

üzerinde veya kaleye bitişik ne kadar eşraf ve ileri gelenlerin evleri varsa hepsini istimlak edip yıktırdı. 

Bu umumi yollarla kale çepeçevre genişledi. O sırada ben İstanbul kalesini adımla ölçtüğüm için beyan 

edeyim: Yedikule'den dışarı hendek kenarınca Eyüp Kapısı'na gelinceye kadar 8810 adım ve 6 kapıdır. 

Küçük Ayvansaray Kapısı'ndan Bahçe Kapısı'na kadar 6500 adım ve 14 kapıdır. Arpa Ambarı dibinde 

Kireççibaşı Kapısı'ndan İstanbul'un merkezi olan Yeni Saray çepeçevre 16 kapıdır. 10 tanesi açıktır. 

           Evliya Çelebi 
 
İki dilber gördüm güller içinde 
İkisi de nazlı cana uygundur 
İsmini gizlerim diller içinde 
Biri nazlı ceylan biri toygundur 
 
Kaçan bir naz ile eylese reftar 
Kemendi zülfünü eyleyip etvar 
Şehr-i melahatte o şirin güftar 
Biri nazlı ceylan biri toygundur 

Gevheri 
 
17.yüzyılda yaşayan halk ozanı Gevheri’nin, sevgi temasını işlediği bu dörtlüklerde şair, nazlı 

canına birisi ceylan, diğeri doğan kuşuna benzeyen iki dilberi uygun görektedir. Nazlı yürüyüşlü, saçı 

kemende benzeyen, güzellikte, şirin söz söylemede aşığın dikkatini çeken iki dilberden söz eden bu şiir 

metninden sevgi değeri, çevreyi gözlemleme değeri ve betimleme değeri çıkarılabilir. 

 
Hayıftır şah iken alemde geda olmayasın 
Keder alude-i ümmid u reca olmayasın 
 
Vadi-i ye’se düşüp hiç ü heba olmayasın 
Yanılıp reh-rev-i sahra-yı bela olmayasın 
 
Hoşça bak zatına kim zübdei alemsin sen 
Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen 
      Şeyh Galip 
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18.yüzyıl şairi Şeyh Galip, “Dünyada sultanken yoksul bir dilenci olmayasın. Umut ve yalvarma 

tozuna bulaşmayasın. Keder vadisine düşüp hiç olup, yok olmayasın. Yanılıp bela çölünün yollarına 

düşmeyesin. Kendine hoşca bak, sen dünyanın çekirdeği, özüsün. Bütün yaratıkların gözbebeği olan 

insansın.” denmektedir. Bu klasik şiirin çevirisinden çıkarılabilecek değerler, kişilikli olma değeri, 

ümitvar olma değeri, kendini tanıma değeridir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Toplumda sağlıklı iletişim kurabilen, toplumun yararına olacak davranışlar sergileyebilen 

öğrenciler yetişebilmesi için, onlara doğru davranış kazandırabilecek değerlerle donatılmış metinler 

verilmelidir. Değerlerin öğrencilere benimsetilip davranışa dönüştürülmesi Türkçe ders kitaplarındaki 

metinler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ancak Türkçe ders kitapları tarandığında klasiklere çok az yer 

verildiği görülmektedir.  

İncelenen ders kitaplarındaki metinlerin klasik tanımına uymadığı, bazı örneklerin metin 

kuruluşlarında sıkıntı olduğu, mantık hataları içermesi ve öğrencilerin özgüvenlerini sarsıcı ifadelerin yer 

alması,belirli bir akış gücüne sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  

Türkçe öğretimi edebi ve öğretici nitelikli metinlerle yapılmalıdır. Türkçenin akıcılığı, yalınlığı, 

deyim ve mecaz gücü ile duygu ve düşünce zenginliğinin yansıtıldığı metinler, öğrencilere yaşantı 

zenginliği kazandırdığından (Sever, 2004: 8-9), değer öğretiminin ve aktarımının temel öğesi 

durumundadır.  

Metinler aracılığıyla özellikle klasik ürün niteliğindeki metinlerle öğrencilerin duygu ve düşünce 

dünyalarını olgunlaştırarak bu sayede onlara değerler eğitimi vererek onlara olumlu davranışlar 

kazandırmak temel amaç olmalıdır. Bu amaçtan  hareketle, değerler eğitiminde klasiklerden 

yararlanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Değerler eğitiminde klasiklerden yararlanılabilmesi 

için literatürün taranması öğrencileri yaş ve ilgilerine uygun örneklerin bulunması gerekmektedir. Bu da 

ancak uzmanlardan oluşan bir ekiple mümkün olacaktır. 

Klasiklerin asırlara meydan okuyan güçlü yapıları, dil ve üsluplarının akıcılığı, yerel ve evrensel 

kültür değerlerini içermeleri yönleri ile öğrencileri zenginleştirecekleri düşünülmektedir. Klasiklerin 

öğrencilerin yaş, ilgi ve algı düzeylerine göre, aşamalılık ilkesi göz önünde bulundurularak kitaplara 

alınması, kitaplar piyasaya sürülmeden evvel pilot uygulama bölgelerinde denemesi, gözlem yapılması 

gereklidir. Böyle bir gözlemden sonra aşamalılıkta ve öğrencilerin ilgi ve algılarında uygunlukta eksik ve 

hatalar varsa giderilerek bütün ülkede okutulması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Okulların, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamaması sonucu farklı okul 
yaklaşımları ve modelleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, alternatif okul yaklaşımlarından 
Uluslararası Bakalorya modelinin uygulandığı okullardaki din ve ahlak eğitiminin yöntemlerini ve örtük program 
uygulamalarını inceleyip tartışmaktır. Kuramsal çerçeve alanyazına dayalı olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın 
içeriği, Uluslararası Bakalorya Okullarının özellikleri, söz konusu okullardaki din ve ahlak eğitimi, örtük program 
uygulamaları vb. konularla sınırlıdır. Bazı Uluslararası Bakalorya okul modelini uygulayan okullarda MEB DKAB 
4-8 öğretim programında yer alan değerlerin kazanılma yollarını tespit etmek amacıyla anket uygulanmıştır. 
Okullarda eğitimin hayatın içerisinde ve somutlaştırarak verildiği, resmi programdan çok, örtük programın daha 
etkili olduğu bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Ahlak Eğitimi, Değerler Eğitimi, Uluslararası Bakalorya 

ABSTRACT  

Various school approaches and models have been put forward because of not providing students’ and 
society’s needs and expectations. The fundamental goal of this study is to analyse and discuss the methods and some 
other properties of religious and moral education at schools applying ,one of the alternative school approaches,  
International Baccalaureate model and implicit program applications.  The theoretical framework has been 
established based on the literature. The content of the study is limited with the subjects “ the features of International 
Baccalaureate Schools and religious and moral education at related schools and implicit program applications etc.”. 
Questionnaire  have been applied so as to define the ways of gaining values at cirriculum of MEB DKAB 4-8 
(Religion and Moral)  at some of the International Baccalaureate schools. It has been found that implicit curriculum 
are more effective than formal curriculum at these schools.  

Keywords: Religious Education, Moral Education, Values Education, International Baccalaureate 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde okulların çocuklara ve gençlere yapabilecekleri yardımların amacı, onların kişilikli, 

mutlu ve huzurlu birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır (Öcal, 2004). Sanayi toplumunda eğitimin 

amaçları belirlenirken ekonomik değerler, değerler hiyerarşisinin en başındadır. İnsanın maddi yönü ön 

plana alınmış ve duygusal ve ruhsal yönü ihmal edilmiştir. İnsanın duygusal yönünün canlı tutulması ve 

güçlendirilmesi, ruhsal yönünün tatmin edilmesi, güçlü, kendine yetebilen ve hayatın zorluklarıyla 

başedebilen, hayatla bağları sağlam bir birey haline gelebilmesi açısından önemlidir. İnsan biyolojik, 

zihni, manevi ve ruhsal bir varlıktır (Ergün, 2011). Kitle eğitim ya da ana akım olarak adlandırılan okul 

modeline karşın bazı okul modelleri ortaya çıkmıştır. Çeşitli okul yaklaşım ve modelleri okul türlerinden 

biri olmakla beraber, alanyazında “alternatif eğitim”, “alternatif okul”  olarak ifade edilmektedir. 

Alternatif okul kavramı iki farklı şekilde kullanılmaktadır; Birincisi, kendine has eğitim anlayışı ve 

felsefesi olan, öğrenciyi merkeze alan okul modelleri; ikincisi ise, risk altındaki ve suç işlemiş çocuklara 

yönelik okul hizmetleridir. İkinci kullanım A.B.D.’de daha yaygındır (Aydın, 2010) . Türkiye’de 

Montessori ve Reggio Emilia gibi okul modelleri erken çocukluk eğitiminde uygulanmaktadır. Türk 

eğitim sistemi fazla esnek olmadığı için, bu modeller diğer kademelerde yaygın olarak 

uygulanmamaktadır.  Türkiye’de en yaygın alternatif okul modeli, “Uluslararası Bakalorya”dır. Bu okul 

modeli,  okul öncesi kurumu, ilkokul, ortaokul ve lise tüm düzeylerde ülkemizde uygulanmaktadır. 

Uluslararası Bakalorya, Uluslararası Bakalorya Örgütü (International Baccalaureate Organization 

- IBO) tarafından dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır.  Modelin üç programı vardır. Okullar, üç 

programı da uygulayabileceği gibi, sadece birini de uygulayabilmektedir.  

Uluslararası Bakalorya Programları: 

UB Temel Eğitim Birinci Kademe Programı (PYP) - Türk Milli Eğitim sisteminde okul öncesinde 

ve temel eğitimin ilk 6 senesinde uygulanmakta ve genel anlamda 3-12 yaş arası öğrenciler içindir. 

UB Temel Eğitim İkinci Kademe Programı (MYP) 11-16 yaş grubu öğrenciler içindir. Türkiye’de 

genelde 5.6.7.8. 9.10. sınıflarda da uygulanmaktadır. 

UB Diploma Programı (DP) 16-19 yaş grubu öğrenciler içindir. Bu diploma programı genelde 11. 

ve 12. sınıfı kapsar.  

Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin 

etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi oluşturmayı amaçlamakta ve öğrenme 

sonuçlarına ulaşan, bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır  (http://www.cakir.k12.tr/indexVa.php?pyp).  

Bakalorya Programı, öğrencilerde olumlu tutum ve davranışların oluşturulmasını da hedefler. Belirli bazı 

davranışların gözle görülmesi gerekmektedir. Aksi halde kurum yetkilendirme alamaz. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uluslararas%C4%B1_Bakalorya_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UB_%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim_Birinci_Kademe_Program%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UB_%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim_%C4%B0kinci_Kademe_Program%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UB_Diploma_Program%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://www.cakir.k12.tr/indexVa.php?pyp
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Fıtrattaki inanma duygusunun bir gereği olan din ve insanları etkileme gücüne sahip bulunan 

eğitim kavramlarının işbirliğinden doğan din eğitimi, bireysel ve toplumsal yaşantı açısından önemli bir 

ihtiyaçtır. İnsanlar, bu ihtiyacı karşılamak için her devirde mutlaka bir dine inanmışlardır. İnandıkları 

dinin esaslarını hem kendileri öğrenmek istemiş hem de başkalarına öğretmek istemişlerdir. Bunu da 

eğitim kanalı ile sürdüre gelmişlerdir. Böylece inanılan dini öğrenip başkalarına da öğretme ihtiyacı din 

eğitimini doğurmuştur (Yılmaz-Kılavuz, 2009) Uluslararası Bakalorya okulları bulunduğu ülkenin 

öğretim programlarını kullanabildiği gibi, kendi programlarını da oluşturabilmektedir. Uluslararası 

Bakalorya okul yaklaşımını tercih eden okullarda doğrudan din ve ahlak dersleri olabildiği gibi, ilgili 

konular, Sosyal Bilgiler dersi içinde de verilebilmektedir.  

Okullarda hedef davranışların kazandırılmasında, derslerin işlenişinde anlatım yöntemi önemlidir. 

Bununla birlikte içselleştirilebilmesi için okul ortamında hedef davranışların yaşanması gerekmektedir 

Uluslararası Bakalorya yaklaşımında kazandırılacak hedef davranışın planner adı verilen ünite planında 

nasıl verileceğinin de planlanması gerektiğini savunur.  Uluslararası Bakalorya yaklaşımında örtük 

program önemli yer tutmaktadır.  

1.1. Problem 

Bu çalışmanın temel problemi alternatif okul yaklaşımlarından Uluslararası Bakalorya programı 

uygulayan okullardaki MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında yer alan değerle ilgili 

kazanımların edinme yollarını tespit etmektir.  

1.2. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Sınırları 

Bu araştırma, alternatif okul adı verilen yaklaşımların uygulandığı okullarda değerlerin edinirken 

resmi programın mı yoksa örtük programın mı daha etkili olduğunu tespit etmektir.  

Dünyada pek çok veli farklı okul modeli arayışı içindedir. Türkiye’de de alternatif okul 

yaklaşımlarına olan ilgi artmaktadır. Diğer bir ilgi konusu da değerlerin veriliş biçimidir. Çalışmanın hem 

alternatif okullar hem de değerler eğitimi konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Çalışmamız, araştırmaya katılan özel ortaokul öğrencilerinin görüşleriyle sınırlıdır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Model 

Araştırma nicel bir çalışmadır.  

2.2. Örneklem/Çalışma Grubu 
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Araştırmaya katılan okullar,  İstanbul Bakırköy, İstanbul Maltepe, Bursa Mudanya, Sakarya 

Adapazarı’nda bulunan Uluslararası Bakalorya yaklaşımını uygulayan özel okullardır.  Bazı okullardan 

ise 1, 2, 3 gibi az sayıda anket ulaşmış ya da okul ismi kullanılmamış ve bu anketler, “diğer okullar” 

olarak ifade edilmiştir.  

 

 Frekans (n) Yüzde (%) 
Öğretmen 37 15, 4 
Öğrenci 203 84, 6 
Toplam 240 100, 0 

Tablo 1: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Kazanma 

Yollarını Belirleme Anketine Katılan Öğretmen ve Öğrenci Sayıları 

Çalışmaya katılanların %15, 4’ü Öğretmen, % 84, 6’sı Öğrencidir. 

 Frekans (n) Yüzde (%) 
Özel Ortaokul / Adapazarı 16 6, 7 
Özel Ortaokul / Bursa Mudanya 63 26, 3 
Diğer Okullar 58 24, 2 
Özel Ortaokul / İstanbul Maltepe 69 28, 8 
Özel Ortaokul / İstanbul Bakırköy 34 14, 2 
Toplam 240 100, 0 

Tablo 2: Çalışmaya katılan okullar  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmacı tarafından “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 Öğretim Programında Yer Alan 

Değerleri Kazanma Yollarını Belirleme Anketi”  hazırlanmıştır. Anket, öğrenci ve öğretmen görüşlerini 

almaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Ankette ‘Değerler’ ve ‘Değerleri kazanma yolları’ yer almıştır. 

Ankette yer alan değerler MEB İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) 

Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda (MEB,2010) sıralanan öğrenciler tarafından içselleştirilmesi 

öngörülen değerlerdir. DKAB 4-8 Öğretim programı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 

30.12.2010 tarih ve 328 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Ankette değerler dikeyde verilmiş, değerleri 

kazanma yolları (resmi program ve örtük program) yatayda verilmiştir. Bazı değerlerin yanına daha iyi 

anlaşılması amacıyla açıklama yapılmıştır.   

Anketin değerleri kazanma yollarının ikisinde de üçlü ölçek kullanılmıştır. Cevap seçenekleri (1) 

etkisiz, (2) etkili, (3) çok etkili biçimindedir. Cevap seçeneklerinden en olumsuz ifadeye 1 puan, en 

olumlu ifadeye ise 3 puan verilerek görüşler 1 ve 3 arasında puanlanmıştır.  
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2.4. Verilerin Toplanması 

Gerekli izinlerin alınmasının ardından anketler okullara teslim edilmiş ve  okullarda ders saatinde 

uygulanmıştır.  

2.5. Verilerin Çözümlenmesi 

Veriler SPSS istatistik paket programında (Version 17, Chicago IL, USA) değerlendirilmiştir. 

Veriler çözümlenirken öğretmen ve öğrenci için sayı değeri verilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 

Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Kazanma Yollarını ölçme aracı üçlü likert ölçeği şeklinde 

düzenlendiğinden çözümleme işleminde önce her cevap seçeneği için bir sayı değeri verilmiştir. Buna 

göre ‘çok etkili’ seçeneği için ‘3’, ‘etkili’ seçeneği için ‘2’, ‘etkisiz’ seçeneği için ‘1’ puan verilmiştir.  

Tanıtıcı istatistikler gösterilirken (ort±std.sapma) ve Frekans (Yüzde %) olarak belirtilmiştir. 

Değişkenler normallik, varyansların homojenliği ön şartlarının kontrolü yapıldıktan sonra (Shapiro Wilk 

ve Levene Testi) değerlendirilmiştir. Parametrik test önşartları sağlandığı durumda bağımlı 2 grup 

değişkenler için bağımlı 2 grup t test (eşleştirilmiş t test), Bağımsız 2 grup t testi (Student’s t test) , 

sağlamadığında ise willcoxon testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. I. Tip Hata %5 düzeyinde 

sabit tutulmuştur (p<0, 05).   

3. BULGULAR 

Bu bölümde, 37 öğretmen ve 203 öğrenciye uygulanan ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 

Öğretim Programında Yer Alan Değerleri Kazanma Yollarını Belirleme Anketiyle elde edilen verilerin 

analizine ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir 
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n % n % n % 

  
n % n % n % 

   
1 Adalet 53 22,1

0 135 56,30 52 21,70 2,00 ,66 36 15,00 85 35,4
0 119 49,60 2,35 ,73 ,000** 

2 

Aile 
kurumuna ve 
birliğine 
önem verme 

57 23,8 102 42,5 81 33,8 2,10 ,75 24 10 87 36,3 129 53,8 2,44 ,67 ,000** 

3 Demokrasi 
bilinci 61 25,4 87 36,3 92 38,3 2,13 ,79 36 15 83 34,6 121 50,4 2,35 ,73 ,000** 

4 Dürüstlük 46 19,2 105 43,8 89 37,1 2,18 ,73 23 9,6 80 33,3 137 57,1 2,48 ,67 ,000** 

5 Alçak 
gönüllülük 

76 31,7 85 35,4 79 32,9 2,01 ,81 29 12,1 77 32,1 134 55,8 2,44 ,70 ,000** 

6 Bağımsızlık 73 30,4 100 41,7 67 27,9 1,98 ,76 30 12,5 73 30,4 137 57,1 2,45 ,71 ,000** 

7 Bağışlama 74 30,8 99 41,3 67 27,9 1,97 ,77 30 12,5 92 38,3 118 49,2 2,37 ,70 ,000** 

8 Barış 50 20,8 87 36,3 103 42,9 2,22 ,77 29 12,1 98 40,8 113 47,1 2,35 ,69 ,014* 

9 

Bayrağa ve 
İstiklâl 
Marşı’na 
saygı 

26 10,8 65 27,1 149 62,1 2,51 ,68 24 10 55 22,9 161 67,1 2,57 ,67 ,261 

10 Bilimsellik 33 13,8 83 34,6 124 51,7 2,38 ,72 46 19,2 90 37,5 104 43,3 2,24 ,75 ,047* 

11 Cesaret 49 20,4 108 45 83 34,6 2,14 ,73 22 9,2 70 29,2 148 61,7 2,53 ,66 ,000** 

12 Cömertlik 25 10,4 81 33,8 134 55,8 2,07 ,78 44 18,3 75 31,3 121 50,4 2,45 ,68 ,000** 

13 Çalışkanlık 44 18,3 75 31,3 121 50,4 2,32 ,77 34 14,2 84 35 122 50,8 2,37 ,72 ,322 

14 Dayanışma 59 24,6 95 39,6 86 35,8 2,11 ,77 25 10,4 75 31,3 140 58,3 2,48 ,68 ,000** 

15 

Doğa sevgisi  
-Doğal 
çevreye 
duyarlılık 

56 23,3 84 35 100 41,7 2,18 ,79 37 15,4 66 27,5 137 57,1 2,42 ,74 ,000** 

16 Doğruluk 38 15,8 107 44,6 95 39,6 2,24 ,71 30 12,5 83 34,6 127 52,9 2,40 ,70 ,001** 

17 Dostluk 49 20,4 97 40,4 94 39,2 2,19 ,75 18 7,5 63 26,3 159 66,3 2,59 ,63 ,000** 

18 Duyarlılık 37 15,4 115 47,9 88 36,7 2,21 ,69 22 9,2 84 35 134 55,8 2,47 ,66 ,000** 

19 
Emaneti 
korumak 46 19,2 102 42,5 92 38,3 2,19 ,74 28 11,7 70 29,2 142 59,2 2,48 ,70 ,000** 

20 

Estetik  
(Güzellik 
duygusuna 
uygun olan) 

77 32,1 89 37,1 74 30,8 2,03 1,11 34 14,2 82 34,2 124 51,7 2,38 ,72 ,000** 

21 Fedakârlık 67 27,9 94 39,2 79 32,9 2,05 ,78 26 10,8 72 30 142 59,2 2,48 ,68 ,000** 

22 

Gazilik–
şehitlik 
kavramlarını 
bilme 

26 10,8 90 37,5 124 51,7 2,41 ,68 40 16,7 73 30,4 127 52,9 2,36 ,75 ,451 

23 Görgülü 28 11,7 121 50,4 91 37,9 2,26 ,65 16 6,7 83 34,6 141 58,8 2,52 ,62 ,000** 
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olmak 

24 Güvenirlik 56 23,3 94 39,2 90 37,5 2,14 ,77 25 10,4 67 27,9 148 61,7 2,51 ,68 ,000** 

25 

Hakseverlik 
(Doğru 
bildiği 
şeyden 
ayrılmama) 

58 24,2 89 37,1 93 38,8 2,15 ,78 23 9,6 74 30,8 143 59,6 2,50 ,67 ,000** 

26 

Hayâ 
(İstenmeyen 
davranışlarda
n sakınm) 

42 17,5 102 42,5 96 40 2,23 ,73 35 14,6 88 36,7 117 48,8 2,34 ,72 ,032* 

27 Hoşgörü 53 22,1 84 35 103 42,9 2,21 ,78 25 10,4 74 30,8 141 58,8 2,48 ,68 ,000** 

28 
İbadet 
yerlerine 
saygı 

47 19,6 77 32,1 116 48,3 2,29 ,77 32 13,3 70 29,2 138 57,5 2,44 ,72 ,004** 

29 İyi niyet 38 15,8 101 42,1 101 42,1 2,26 ,72 21 8,8 76 31,7 143 59,6 2,51 ,65 ,000** 

30 

Kadirşinaslık 
(İyilik 
bilme,değerb
ilme) 

50 20,8 93 38,8 97 40,4 2,20 ,76 27 11,3 77 32,1 136 56,7 2,45 ,69 ,000** 

31 

Kanaat 
(Sahip 
olduklarında
n hoşnut 
olma) 

60 25 85 35,4 95 39,6 2,15 ,79 33 13,8 80 33,3 127 52,9 2,39 ,72 ,000** 

32 Kardeşlik 47 19,6 98 40,8 95 39,6 2,20 ,74 26 10,8 64 26,7 150 62,5 2,52 ,68 ,000** 

33 Merhamet 59 24,6 89 37,1 92 38,4 2,14 ,78 26 10,8 72 30 142 59,2 2,48 ,68 ,000** 

34 Millet sevgisi 27 11,3 68 28,3 145 60,4 2,49 ,69 22 9,2 65 27,1 153 63,8 2,55 ,66 ,210 

35 
Millî birlik 
şuuru  30 12,5 66 27,5 144 60 2,48 ,71 28 11,7 66 27,5 146 60,8 2,49 ,70 ,676 

36 
Misafirperver
lik 69 28,8 84 35 87 36,3 2,08 ,80 30 12,5 68 28,3 142 59,2 2,47 ,71 ,000** 

37 Nezaket 61 25,4 74 30,8 105 43,8 2,18 ,81 27 11,3 79 32,9 134 55,8 2,45 ,69 ,000** 

38 Ölçülülük 61 25,4 90 37,5 89 37,1 2,12 ,78 37 15,4 83 34,6 120 50 2,35 ,73 ,000** 

39 Paylaşımcı 
olmak 

37 15,4 98 40,8 105 43,8 2,28 ,72 32 13,3 71 29,6 137 57,1 2,44 ,72 ,007** 

40 Sabır 61 25,4 82 34,2 97 40,4 2,15 ,80 40 16,7 81 33,8 119 49,6 2,33 ,75 ,003** 

41 
Sadelik 
(Gösterişten 
uzak durma) 

67 27,9 93 38,8 80 33,3 2,05 ,78 43 17,9 83 34,6 114 47,5 2,30 ,75 ,000** 

42 
Sağlıklı 
olmaya önem 
verme 

37 15,4 90 37,5 113 47,1 2,32 ,73 26 10,8 80 33,8 134 55,8 2,45 ,68 ,007** 

43 

Samimiyet 
(Davranışları
nda içten 
olma,çıkarcı 
olmama)  

63 26,3 88 36,7 89 37,1 2,11 ,79 27 11,3 68 28,3 145 60,4 2,49 ,69 ,000** 

44 Saygı 30 12,5 85 35,4 125 52,1 2,45 ,98 18 7,5 65 27,1 157 65,4 2,58 ,63 ,000** 

45 Sevgi 35 14,6 99 41,3 106 44,2 2,30 ,71 22 9,2 60 25 158 65,8 2,57 ,66 ,000** 

46 Sorumluluk 44 18,3 81 33,8 115 47,9 2,30 ,76 28 11,7 63 26,3 149 62,1 2,50 ,70 ,000** 

47 Sözünde 
durmak 55 22,9 90 37,5 95 39,6 2,17 ,77 33 13,8 70 29,2 137 57,1 2,43 ,72 ,000** 

48 Şükür 56 23,3 86 35,8 98 40,8 2,18 ,78 33 13,8 73 30,4 134 55,8 2,42 ,72 ,000** 
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Tablo 1: MEB Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 4-8. Sınıflar Öğretim Programında Yer Alan 

Değerleri Kazanma Yolları Anketi 

Araştırmaya katılanların cevapları değerlendirildiğinde; bayrağa ve İstiklâl Marşı’na saygı, 

çalışkanlık, gazilik – şehitlik kavramlarını bilme, millet sevgisi, millî birlik şuuru, tarihteki büyüklere 

saygı, vatanseverlik maddeleri dışında diğer tüm maddelerde resmi program ile örtük program arasında 

istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0, 05; p<0, 01). 

4. Tartışma ve Öneriler 

Okulların bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanmaması, bilgi aktarımının ön plana çıkması, okullarda 

istenmeyen davranışların yaygınlaşması, farklı dünya görüşlerinin dikkate alınmaması vb. unsurlar 

sonucu çeşitli okul yaklaşımları ve modelleri ortaya konmuştur. Uluslararası Bakalorya bu 

yaklaşımlarından biridir. Giderek Türkiye’de de ilgi görmektedir. Din ve Ahlak eğitiminde öğretim 

programının içeriği kadar, ders içi ve ders dışı uygulamalarda önemlidir.  

Resmi ve örtük programla ilgili farklı çalışmalar da yapılmıştır. Etem Yeşilyurt Ve İbrahim Kurt 

2011-2012 akademik yılında altı Konya ili merkez ilçelerde yer alan altı ilköğretim okulunda 8. sınıf 

düzeyinde öğrenim gören 526 öğrenciye anket uygulamıştır. Bu çalışmaya göre istatistiksel açıdan 

aralarında fazla bir fark olmamasına rağmen, değerlerin kazandırılmasında birinci derecede okul dışı 

etmenlerin, ikinci derecede resmi programın, üçüncü derecede ise örtük programın daha etkili olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. (Yeşilyurt, 2012)  Derya Kuş 2009 yılında İstanbul’da 155 öğretmen ve 740 

öğrenciyle gerçekleştirdiği araştırmada resmi ilköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı 

unsurların (aile, medya, okul dışı sosyal çevre) değerleri kazandırma etkililiğini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda, okul dışı unsurların (aile, medya-sosyal çevre) değerlerin kazanılmasında en etkili faktör 

olduğu hem öğretmen hem de öğrenci görüşüyle belirlenmiştir. Örtük programın özellikle kişisel-evrensel 

49 
Tarihsel 
mirasa 
duyarlılık 

41 17,1 75 31,3 124 51,7 2,35 ,76 29 12,1 69 28,8 142 59,2 2,47 ,70 ,016* 

50 Temizlik 32 13,3 104 43,3 104 43,3 2,30 ,69 33 13,8 64 26,7 143 59,6 2,46 ,72 ,002** 

51 Tutumluluk 47 19,6 85 35,4 108 45 2,25 ,76 23 9,6 91 37,9 126 52,5 2,43 ,66 ,001** 

52 
Tarihteki 
Büyüklere 
Saygı 

28 11,7 76 31,7 136 56,7 2,45 ,69 22 9,2 77 32,1 141 58,8 2,50 ,66 ,311 

53 
Vatanseverli
k 29 12,1 76 31,7 135 56,3 2,44 ,70 25 10,4 84 35 131 54,6 2,44 ,68 ,973 

54 Vefa 52 21,7 89 37,1 99 41,3 2,20 ,77 27 11,3 65 27,1 148 61,7 2,50 ,69 ,000** 

55 Yardımseverl
ik 45 18,8 78 32,5 117 48,8 2,30 ,77 19 7,9 62 25,8 159 66,3 2,58 ,63 ,000** 

 * p<0,05 
 ** p<0,01 
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değerlerin kazanılmasında resmi programın önüne geçtiği tespit edilmiştir. Değerlerin kazanılmasında 

öğrencilere göre örtük programın resmi programdan daha etkili olduğu; öğretmenlere göre ise resmi 

programın örtük programdan daha etkili olduğu belirlenmiştir. Derya Kuş’un çalışması devlet okullarda 

yapılırken, araştırmaya konu olan çalışma Uluslararası Bakalorya yaklaşımını uygulayan özel okullarda 

yapılmıştır. Derya Kuş okul dışı unsurlarında değerlerin kazanımındaki etkisini de incelemiştir.  Her iki 

çalışmada da öğrenciler örtük programın resmi programa göre daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Derya 

Kuş’un çalışmasında farklı olarak öğretmenler resmi programın daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

(Kuş,2009)  Oktay Akbaş’ın çalışmasında 2002- 2003 öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde 

öğrenim gören 8.sınıfta bulunan 360 öğrenci ve bu okullarda görevli 44 öğretmen ile ilköğretim okulları 

genel hedeflerinde belirtilen değerlere ulaşma düzeyleri öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre 

değerlendirilmiştir. Bu araştırmada değer öğretiminde çoğunlukla öğretmenin merkezde olduğu ve sözel 

iletişime dayalı etkinliklerin kullanıldığı belirtilmiştir. (Akbaş,2004) Bu çalışmada da uygulanan anketler 

sonucunda bir kısım milli değerler dışında örtük programın daha etkili olduğu görülmektedir. 

Din ve ahlak eğitimi ve öğretiminde anlatım yöntemini çoğunlukla tercih eden öğretmenler 

bulunmaktadır. Günümüzde bireylerin bilgiye ulaşma imkânı artmıştır. Öğretmenin rolü de değişmiştir. 

Öğretim programında yer alan kazanımların içselleşmesi de önemlidir.   Din ve ahlak eğitimi ve 

öğretiminde resmi (yazılı) programın yanı sıra örtük program unsurlarına da önem verilmelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Pakistan’da 2000’li yılların din eğitimi politikaları ve bunların uygulamaya yansımaları 
incelenmiştir. Artan terör olayları nedeniyle medrese reformuna odaklanan bu politikalar, çalışmalara dahil 
edilmeyen medrese mensupları tarafından büyük ölçüde kulak ardı edilmiştir. Medreselerde hükümet yetkililerine 
karşı oluşan şüphe ve tereddütlere tepeden inme reform dayatmaları da eklenince medrese çevrelerindeki tepki ve 
direnç de artmış ve taraflar kısır döngü içerisine girmiştir. Pakistan’ın hem geleneksel hem de modern din öğretimi 
alanındaki kemikleşmiş sorunların çözümü için ciddi bir revizeye ihtiyaç vardır ve bunu gerçekleştirmenin yolu tüm 
kesimlerin karara dâhil olacağı bir ‘ortak akıl’ oluşturmaktan geçer.  

Anahtar Kelimeler: Pakistan, Din Eğitimi, Eğitim Politikası 

 

ABSTRACT 

In this work, religious education politics of  Pakistan and their applications in the years 2000 were 
investigated. While these politics were concentrated to madrassa reforms due to the rise of terror, these reforms were 
ignored by the members of madrassas who were not involved in the process. The doubt and hesitation of the 
madrassas to the government authorities increased by the enforcement of the reforms and the reactions to the 
reforms rose leading to a vicious circle. For the chronical problems of modern and traditional religious education of 
Pakistan, serious revisions are needed and to accomplish this, all parties should be involved in the process.   

Key Words: Pakistan, Religious Education, Education Policy 
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GİRİŞ 

Pakistan 1947’de Hindistan’dan ayrılarak ‘İslâm ideolojisi' üzerine kurulan bir devlettir. 

Kuruluştan günümüze değin hazırlanan eğitim politikalarının tamamında ‘ülkenin ideolojik temellerinin 

korunması, halkın bireysel ve sosyal gelişiminin sağlanması, eğitimin her seviyesininde fırsat eşitliğinin 

ve kalitenin yaygınlaştırılması’ gibi hedefler gözetilmiştir. Bu hedefler beş yıllık kalkınma planları 

içerisine dahil edilerek hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak daima acil ve öncelikli ihtiyaçların ortaya 

çıkması, siyasi ve ekonomik yolsuzlukların yaygın olması gelişmekte olan ülkenin kıt kaynaklarının 

eğitim-öğretime planlandığı ölçüde aktarımını engellemiştir. Pakistan’ın çalkantılı siyasal değişimleriyle 

aynı karakterde olan, bir başka deyişle, her yeni hükümetle birlikte değişen, halkın gerçekleri ve  

ihtiyaçları ile uyumlu olmayan, ulaşılması güç hedefler içeren, kötü yönetilen ve çoğu zaman 

samimiyetten uzak hazırlanan günübirlik eğitim politikaları, yetersiz ekonomik koşullar da söz konusu 

olunca ülkenin sorunlu eğitim-öğretim sektörüne ciddi bir katkı sağlamaktan uzak kalmıştır.  

Pakistan’ın farklı etnik kimlikleri İslâm ideolojisi etrafında biraraya getirerek bir ‘millet’ 

oluşturmayı hedefleyen devlet politikaları bugüne değin sürmüş ve din eğitimi alanı bu anlayıştan nasibini 

almıştır. Değişen yönetimlere göre pragmatik gerekçelerle çeşitli kimliklere bürünen ‘İslâm ideolojisi’ 

kavramının din eğitimi alanına yansımaları farklı biçimlerde olmuştur. Kuruluş yıllarında (1947-1957) 

‘liberalist’, Eyüp Han döneminde (1958-1969) ‘modernist’, Butto döneminde (1971-1977) ‘sosyalist’, 

Ziya döneminde (1977-1988) ‘geleneksel’, Şerif dönemlerinde (1990-1993; 1997-1999) ‘yenilikçi’, 

Müşerref döneminde (1999-2008) ‘reformist’ İslâm anlayışı çerçevesinde hazırlanan din eğitimi 

politikaları her zaman planlandığı doğrultuda uygulamaya yansımamış, yansıdığında da yeni problemlerin 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. (Pakdemirli, 2013a) Geleneksel ve modern eğitim sistemlerinin 

birarada yürütüldüğü Pakistan’da,17 köklü yapılanmasına ve halkın  bu kurumlara gösterdiği yoğun ilgiye 

rağmen medreselerin hiçbir zaman öğretim kurumu olarak kabul edilmemesi ve Eğitim Bakanlığına 

bağlanmaması devlet ile medreseler arasında daima sorun yaşanmasına neden olmuştur.18 Sovyet-Afgan 

savaşı (1979-1988) sırasında siyasal nedenlerle ekonomik destek gören medreselerin 11 Eylül 2001 

saldırılarından sonra uluslararası siyaset arenasında terörün sorumlusu ilân edilmesi, teröristleri 

desteklemek ve Taliban’ın arka bahçesi olmakla suçlanması, bu kurumların ihtiyaç duyduğu reformların 

dış baskılar sonucu ve devlet eliyle hayata geçirilmeye çalışılması sorunun içinden çıkılmaz bir hâle 

                                                            
17   Pakistan’ın karmaşık eğitim-öğretim sektöründe, hem geleneksel eğitim sistemini hem de modern eğitim 

sistemini bir arada görmek mümkündür. Sistemdeki çeşitlilik, öğretim kurumlarına ve kurumların bağlı olduğu 
yönetim birimlerine de yansır. Geleneksel eğitim kurumları olan medreseler Diyanet İşleri Bakanlığı’na 
(Ministry of Religious Affairs) bağlanmıştır. Modern eğitim kurumlarından ilk ve orta öğretim kurumları 
Eğitim Bakanlığı’na (Ministry of Education), üniversiteler Yükseköğretim Kurulu’na (Higher Education 
Commission - HEC) bağlıdır. Bu eğitim sistemleri ve kurumları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pakdemirli ve 
Ev, 2013b; Pakdemirli, 2014a; Pakdemirli, 2014c.  

18   Pakistan Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında açıkladığı resmi rakamlara göre, ülkede kayıtlı medrese sayısı 
13.075’e, bu medreselerde okuyan öğrenci sayısı bir milyon 759.000’e ulaşmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Pakdemirli, 2015. 
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gelmesine neden olmuştur.19 Pakistan’ın 2000’li yıllardaki din eğitimi politikalarını ve uygulamalarını 

mercek altına almayı gerektiren bu durumla ilgili olarak belirlediğimiz problemler şunlardır: 

Pakistan’ın terörle birlikte anıldığı 2000’li yıllarda hazırlanan eğitim politikalarında din 
eğitiminin yeri nedir?  

Din eğitimi politikalarının uygulamaya yansımaları nasıl olmuştur?  

Birer geleneksel din eğitimi kurumu olan medreseler bu politikalardan ve uygulamalardan nasıl 
etkilenmiştir? 

Bu sorulara literatür tarama yöntemiyle cevap aradığımız araştırmamızda Müşerref, Gilani ve 

Şerif hükümetlerinin işbaşında olduğu 2000’li yılların din eğitimi politikaları ve bu politikaların 

uygulamaya yansımaları incelenecektir.  

 

2000’Lİ YILLARIN   DİN EĞİTİMİ   POLİTİKALARI   VE   UYGULAMAYA YANSIMALARI 

 

Pakistan’da 2000’li yılların ilk eğitim politikalarına damgasını vuran hükümet Pervez Müşerref 

hükümetidir (1999-2008). Navaz Şerif’in ilk iki hükümeti döneminde (1990-1993; 1997-1999) 

medreselerle ilgili olarak başlatılan ‘model medreseler’ kurulması ve ‘model program’ hazırlanması 

projesi Müşerref hükümeti tarafından tekrar gündeme alınarak bir eğitim politikası olmaktan daha öteye 

taşınmış ve bir eğitim reformuna dönüştürülmüştür. (Fair, 2009; Kazmi, 2005) Stratejik bir planlamanın 

ürünü olan ve ‘2001-2005 Eğitim Sektörü Reformları’ (Education Sector Reforms 2001-2005) olarak 

anılan reform paketinde yer alan en önemli konu ‘programında modern bilimlere yönelik derslerin yer 

aldığı model medreselerin kurulması’ olmuştur. Müşerref hükümeti aynı yıl, yükseköğretim düzeyinde 

eğitim-öğretim yapan bazı büyük medreselerin özel üniversite statüsüne kavuşturulması ve medrese 

mezunlarının iş olanaklarının arttırılması için de çalışmalar yapmış, ancak bu girişim 11 Eylül 2001 New 

York terör saldırıları sonrasında batı ülkelerinin konuya müdahil olmaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.20 

Afgan savaşı sırasında ilk uluslararası cihad gruplarının kurulmasına öncülük eden ve destek sağlayan 

ABD, terör saldırılarının El-Kaide örgütünün organizasyonu olduğu fikrini savunmuş ve İslâmî militan 

yetiştirildiğini iddia ettiği medreselerin kapatılması için baskı yapmıştır. (Shah, 2010) ABD’nin ve 

Avrupa ülkelerinin uluslararası ortak organizasyonu olan Uluslararası Kriz Heyeti’nin (International 

Crisis Group - ICG) 29 Temmuz 2002’de yayınladığı 36 numaralı Asya raporunda Pakistan hükümetinin 

şu reformları yapması istenmiştir:  

                                                            
19   Pakistan medreselerine yönelik terör suçlamaları ve gerçeklik düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Pakdemirli, 2014b. 
20 Büyük medreselerin özel üniversite statüsüne kavuşturulması çalışmaları halen önemini korumaktadır. Pakistan 

hükümeti ve Yükseköğretim Kurulu (HEC) bu dönüşümün sağlanmasına yönelik formüller üzerinde 
durmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Akram, ve Khan, 2007; Qureshi, Shirazi ve Wasim, 2007. 
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“İslâmî gruplar batı toplumu için tehdit olmayacak biçimde modernize edilmeli, Batı 
kültürüyle asimile edilerek batı toplumuna yakınlaştırılmalıdır. Bunları gerçekleştirmeye 
yönelik eylem planında Pakistan eğitim sisteminin sekülerleştirilmesine ve modern öğretim 
kurumları açılmasına öncelik verilmelidir. Ayrıca, militan organizasyonlara destek veren 
medreselerin kapatılması, finans kaynaklarının kurutulması ve sorumlularının 
cezalandırılmasıyla birlikte modern, liberal ve seküler kurumlara dönüştürülmesi şarttır. 
Bunun için öncelikle bu kurumların programları ve ders kitapları sekülerleştirilmelidir.” 
(International Crisis Group, 2002) 

Şunu belirtmek gerekir ki, ICG’nin reformlar için gerekçe olarak gösterdiği ‘Pakistan 

medreselerinin % 15’inin uluslararası terör olaylarına dahil olduğu’ şeklindeki iddiası batı medya 

kuruluşlarının bu konudaki hipotezlerine dayanır. Bu saldırıları düzenleyenlerin medreselerle bağlantısına 

dair somut herhangi bir bulgu mevcut değildir. Pakistan’daki dinî önderler ve medrese mensupları batı 

medyasının dayattığı bu olumsuz imajdan son derece rahatsızdırlar ve bu tür iddiaları esas alarak 

yürütülen politikaların Pakistan’daki geleneksel din öğretimi kurumları hakkındaki bilgisizlikten 

kaynaklandığını düşünürler. Ancak, medrese reformlarının son üçyüz yıldır bizzat medrese mensuplarınca 

dillendirildiği de bir gerçektir.  (Fair, 2009; Pakdemirli, 2014b; Winthrop ve Graff, 2010) 

Dış baskılarla yüzleşmek zorunda kalan ve yeri geldikçe, ‘İslâm’ı yanlış anlayan, dinî toleranstan 

yoksun ve şiddet yanlısı küçük bir topluluğun tüm Pakistan ulusunu zan altında bıraktığına’ değinen 

Pervez Müşerref hükümeti, medreselerdeki aşırı eğilimleri kontrol amacıyla ‘medrese reformu’na 

odaklanmıştır. ‘2001-2005 Eğitim Sektörü Reformları’ kapsamında Karaçi, İslamabad ve Sukkur’da 

kurulan model medreseler 2003-2004 öğetim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Mevcut medreselere de 

model medrese programlarının örnek alınması önerisi yapılmıştır. Çok geçmeden, Mayıs 2004’te, bu 

öneriye olumlu cevap veren medrese sayısı 105’e, bu tür medreselerde öğrenim gören talebelerin sayısı 

24.784’e yükselmiştir.  

7 Temmuz 2005 Londra saldırılarının gerçekleşmesiyle birlikte ABD ve İngiltere başta olmak 

üzere batılı ülkelerin eğitim reformu ve militan yetiştiren medreselerin kapatılması konusunda Pervez 

Müşerref hükümetine yaptıkları baskı artmıştır. (Blanchard, 2007) Ekonomik yardıma ihtiyaç duyan 

hükümetin medreselere karşı sert önlemler alması kaçınılmaz olmuş ve Pakistan medreseleri zorlu bir 

süreç içerisine girmiştir. 

Ağustos 2005’de Yüksek Mahkeme’nin (High Court) ve Anayasa Mahkemesi’nin (Supreme 

Court) medrese diplomasının geçersizliğine dair aldığı kararla medrese mezunlarının devlet 

kademelerinde görev almalarının ve modern yükseköğretim kurumlarına geçiş yapmalarının yolu 

kapatılmıştır. Teknik olmaktan ziyade politik olan bu karar, aslında, hükümete muhalefet eden İslâmî 

parti MMA’nın (Muttahida Majlis-e Amal) medrese mezunu 200 üyesinin seçimlerde aday olmasını 

önlemeye yöneliktir.  
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Aynı yıl, medreselerde öğrenim gören 1.400 yabancı öğrencinin vizesi geçersiz sayılarak 30 Eylül 

2005’e kadar yurtdışına çıkmaları istenmiş, vize ve oturma izni konusunda uygulanan katı kurallar 

yabancı öğrencilere Pakistan medreselerinde öğrenim görme yolunu kapatmıştır. Medreseler mezhebe 

dayalı eğitim-öğretim yapmamaları, dinî nefret aşılamamaları, militan oluşumları desteklememeleri 

konusunda uyarılmış ve her yıl faaliyet raporu vermeleri istenmiştir. 31 Aralık 2005 tarihine kadar resmî 

kayıt altına girmeleri, aksi takdirde kapatılacakları bildirilmiş ve kayıtdışı yeni medrese açılmasına da göz 

yumulmayacağı açıklanmıştır. (Ali, 2009; Fair, 2009) 

Medrese yönetimleri bu kararlara tavır almakta gecikmemiş ve ‘Karşılaştırmalı Dinler’ dersi 

kapsamında mezhebe dayalı eğitim-öğretimi sürdürmeye devam etmiştir. ‘Militan oluşumların 

desteklenmemesi’ şeklindeki uyarıya haksız yere suçlandıkları gerekçesiyle tepki göstermiş, ‘yıllık 

faaliyet raporu verilmesi’ beklentisini finansal açıdan bağımsız oldukları gerekçesiyle reddetmiştir. (Fair, 

2009) Yine 2005 yılında, haklarını savunarak üzerlerindeki baskıyı azaltması ve medrese kurulları ile 

hükümet arasında köprü vazifesi gerçekleştirmesi amacıyla ‘İttihad-i Tanzim-i Medaris-i Diniyye’ 

(ITMD) adlı  bir üst kurul oluşturmuşlardır. (Ali, 2009; Blanchard, 2007; Fair, 2009) 

Hükümet, bu gelişmeyi lehine çevirme çabasıyla önemli bir adım atmış, medrese öğrencilerinin 

eşit şartlarda ve âdil değerlendirilmesini sağlamak iddiasıyla medrese kurulları tarafından ayrı ayrı 

yapılan mezuniyet sınavlarını bu üst kurulun yapmasını istemiştir. Ancak bunun önkoşulu, ITMD’nin 

Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlıklarından, Yükseköğretim Kurulu’ndan, eğitimcilerden ve hükümet 

temsilcilerinden oluşturacağı bir komisyonun mezhepler arasındaki görüş farklılıklarına hassasiyet 

göstererek hazırlayacağı programın tüm medreselerce kabul edilip uygulanmasıdır.  

Medreseler bu programı prensipte kabul eder görünseler de, böyle bir uygulamayı otonomilerine 

aykırı bularak hükümet tarafından dayatılacak bir medrese reformuna ihtiyaç duymadıklarını, gereken 

reformları zaten yapmış olduklarını ve bu nedenle hükümetin on yıl ilerisinde olduklarını vurgulamış ve 

Müşerref’in baskı yapması durumunda baskı ile karşılaşacağını beyan etmişlerdir. Buna ek olarak, 

Muhammad Qasim Zaman ve Mahmud Ahmad Gazi gibi bazı önemli din adamları ve akademisyenler 

söylemlerinde, ‘medreselerin, terörü desteklemek şöyle dursun, bilakis önlemeye yardımcı olduğu’ 

biçiminde açıklamalara yer vererek Pakistan devlet okullarındaki öğretim programı, yöntem, kaynak ve 

altyapı sorunlarına dikkat çekmişlerdir. (Fair, 2009) Sonuçta, dış baskıların etkisiyle politik manevralar 

gereği yapılan medrese reformu çalışmalarından beklenen oranda başarı sağlanamamıştır. Oysa yapılan 

araştırmalara göre Pakistan halkı ve medrese mensupları kendilerini de tehdit eden el-Kaide, Taliban gibi 

militan organizasyonlara son derece tepkilidirler. Bununla birlikte Pervez Müşerref  hükümeti döneminde 

2007 yılında gerçekleşen Lal Mescit operasyonu gibi kanlı müdahalelerden ve ABD’nin Pakistan’da 

yaptığı askerî operasyonlardan da rahatsızdırlar. Üstelik medreselere terör gerekçesiyle içeriden ve 

dışarıdan yönelen politik müdahaleler ve baskılar bölgede radikal oluşumların sempatizan kazanmasına 

ve militan sayısının artmasına neden olabilmektedir. Yine aynı araştırmalar Pakistan halkının, 
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çocuklarını, din eğitimi almış iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek istediklerini ve din adamlarının karar 

mekanizmasına dâhil edileceği bir medrese reformunu desteklediklerini göstermektedir.21  

2008’de yapılan seçimlerle birlikte Pervez Müşerref dönemi kapanmış ve Yusuf Rıza Gilani 

dönemi (2008-2012) başlamıştır. Bu dönemde meclise giren vekillerin % 25’inin ve bazı bakanların 

medrese mezunu ya da yöneticisi olduğu iddia edilmiş ve bu oranların hükümetin eğitim politikalarına 

yansıması beklenmiştir. (Ali, 2009) Ancak beklenen olmamış ve 2010 Eğitim Politikası din eğitiminden 

ziyade, modern eğitimde özel sektör yatırımları ile eğitim-öğretimin her birey için ulaşılabilir ve kaliteli 

olması gibi konulara yoğunlaşmıştır. (Pakdemirli, 2013a) 

11 Mayıs 2013 seçimlerinin galibi Navaz Şerif 5 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez Pakistan 

başbakanı olmuştur. Ancak Pakistan’da yönetimler değişse de medreselerde yürütülen din eğitimi üzerine 

yapılan tartışmalar hâlen devam etmektedir ve bitecek gibi de görünmemektedir. Medreselerin çok yönlü 

bir reforma ve modernleşmeye gereksinimi olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak medrese 

mensupları ve hükümet yetkilileri tarafından bugüne değin çeşitli platformlarda yapılan müzakerelerden 

sonuç alınamamıştır. Hükümet yetkilileri, medrese programlarının modernize edilmesine yönelik 

çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasından medrese otoritelerini sorumlu tutmuştur. Oysa bu reformlar 

çoğunlukla geleneksel eğitim sektörünü tam olarak anlamaktan uzak, halkın medrese geleneğine sahip 

çıkmasından ve medreselerin halk üzerindeki etkisinden rahatsız olan birkısım bürokratlarca 

hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu konuda devlet eliyle gerçekleştirilmek istenen değişimler, karar 

mekanizmasının dışında bırakılan medrese mensupları tarafından tepki ve dirençle karşılanmış ve taraflar 

kısır döngü içerisine girmiştir. (Pakdemirli, 2014b) 

Günümüzde Pakistan halkı modern eğitim sisteminin her kademesinde zorunlu olan ‘İslâmiyat’ 

dersini ve bu derse giren öğretmenlerin düzeylerini yeterli bulmamakta ve din öğretimi konusunda 

modern eğitim kurumlarının yanısıra geleneksel eğitim kurumlarından da yararlanmaktadır. Böylece 

ülkede bir tür ‘modern-geleneksel eğitim kombinasyonu’ ortaya çıkmıştır. (Pakdemirli, 2013a) 

SONUÇ 

Pakistan’da siyasal gündem doğrultusunda şekilden şekile giren eğitim politikaları Pakistan’ın 

sorunlu eğitim-öğretim sektörüne çözüm üretmekten uzak kalmıştır ve bu durum din eğitimi alanı için de 

geçerlidir. İslâm ideolojisinin din eğitimi politikalarına ve uygulamalarına yansıma biçimi de ülke 

yöneticilerinin dünya görüşü doğrultusunda farklı şekillerde olmuştur. Genel eğilim Müslüman halkın 

İslâm ideolojisine uygun yaşama konusunda teşvik edilmesi ve mezheplere göre din eğitim-öğretiminin 

özgürlüğü ilkesinin savunulması biçimindedir. Ancak bu bağlamdaki ifadeler teoriden ibaret kalmış, çoğu 

zaman eğitim politikalarına ve uygulamalarına gereğince yansımamıştır. Bu alanda yapılan iş, eğitim-
                                                            
21   Bahsi geçen araştırmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmad, 2009; Fair, Ramsay ve Kull, 2008; 

Pakdemirli, 2014b. 
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öğretimin her kademesinde kullanılan ders kitaplarında İslâmî kimlik vurgusunun belirgin biçimde ön 

plana çıkarılmasından ibarettir.  

Pakistan halkı eğitim-öğretim sektöründeki sorunlarının çözümünü yine kendi içerisinde aramakta 

ve hem geleneksel hem de modern eğitim kurumlarından bir arada yararlanma yoluyla bir çeşit orta yol 

bulma gayreti sergilemektedir. Bu da göstermektedir ki, Pakistan’ın geleneksel ve modern din öğretimi 

alanındaki kemikleşmiş sorunların çözümü hükümet öncülüğünde tüm kesimlerin karara dâhil olacağı bir 

‘ortak akıl’ oluşturmaktan geçer. Yapıcı ve uzun soluklu din eğitimi politikaları üretilebilmesi ve bu 

politikaların uygulamalarından başarılı sonuç alınabilmesi için karşılıklı önyargıların ve dayatmaların bir 

kenara bırakılması, iyi niyetli ve çözüm odaklı hareket edilmesi şarttır. 
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ÖZET 

Son düzenleme ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi 
bölümlerinin dışında formasyon almaları şartı ile ilahiyat fakülteleri dahil altı akademik birim mezunlarından 
alınmaktadır. Bilindiği üzere öğretmen eğitimi programlarının dersleri, içerikleri ve güncelliğini Yüksek Öğretim 
Kurumu üstlenmiştir. Bu bağlamda İDKAB eğitimi programının da dersleri ve içeriği YÖK tarafından 
belirlenmektedir. YÖK’ün uygulamaya koyduğu Bologna süreci kapsamında İDKAB dersleri ve içerikleri yeniden 
ele alınarak düzenlenmiştir.  

Araştırmamızda Bologna süreci ile bağlantılı olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının, 
öğrenimleri süresince aldıkları alan derslerini değerlendirerek bu derslerin yeterlilikleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bu amaca bağlı olarak İDKAB bölümünde her öğrencinin aldığı ortak alan dersleri incelenmiştir. 
Tarama modelinde betimsel olarak tasarlanan araştırmanın evreni OMÜ İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 
İDKAB bölümü öğrencileri, örneklemini ise 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında DKAB alan derslerini 
alan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun, öğrencilerin çoğunluğu, alan derslerini mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandırma, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlama, mesleki gelişime destek olma ve edinilen 
kazanımlar ile dersin hedeflediği konularda sürecin bağımsız analiz etme açısından olumlu bulmaktadırlar. Aynı 
zamanda öğrencilerin çoğunluğu, alan derslerinin hem içeriğini dersin hedefleri ile hem de AKTS (iş yükü) değerini 
kazanımları ile uyumlu görmektedirler. 

Seçmeli Güncel Dini Konular ve Seçmeli Dini Danışmanlık ve Rehberlik derslerini öğrencilerin tamamına 
yakını hem mesleki gelişimleri hem de dersin içeriği açısından gerekli görmüşlerdir. Ayrıca Seçmeli Dini 
Danışmanlık ve Rehberlik dersi ile ilgili öğrencilerin tamamına yakınının olumlu kanaatleri bu dersin seçmeli ders 
olarak belirlenmesinde ve tercih edilmesinde isabetli olunduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencileri, Bologna Süreci, 
Ders Bilgi Paketleri, Derslerin Değerlendirmesi  

ABSTRACT 

According to the recent regulation, teachers of religious culture and moral education are employed for 
primary schools among those who graduated from six academic departments including faculty of theology- on 
condition that they have taken pedagogical formation lesson- apart from the department of religious culture and 
moral education. As known, it is the responsibility of Council of Higher Education (CHE) to determine the courses, 
contents and contemporariness of teacher training programmes. Within this context, the courses and contents of 
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RCME are also determined by CHE. The courses and contents of RCME were revised and regulated within Bologna 
Process CHE began to implement. 

In the study we tried to evaluate and determine the efficiency of the courses which the prospective teachers 
of religious culture and morals education during their education in relation with Bologna Process. Within this 
framework, common major area courses that each student in RCME department takes have been examined. The 
universe of the study which designed in descriptive survey model is the students of RCME department in the Faculty 
of Theology in OMU, and its sample is the students who took major area courses of RCME in spring term in 2013-
2014 Academic Year. 

According to the results of the survey, the majority of the students have a positive attitude towards the 
major area courses in terms of raising the awareness of professional and ethical responsibilities, helping social and 
cultural development, supporting vocational development and analysing the process independently by means of the 
gains within the topics targeted by the courses. Also the majority of the students think that the contents of major area 
courses are in line with instructional objectives and their workload value is in line with. Almost all the students think 
that optional courses of Current Religious Subject and Religious Counselling and Guidance are essential in terms of 
their vocational development and the lesson content.             

Key Words: The Students of Primary Education Religious Culture and Moral Education Department, 
Bologna Process, Lesson Information Packages, Evaluation of the Courses.  

 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim, bireyi yaşadığı toplumun uyumlu bir üyesi haline getirerek bireye çağın gerektirdiği bilgi 

ve becerilerin aktarılmasını sağlayan birçok faktörün etkileşimi ile oluşan bir süreçtir. Bireylerin, toplum 

ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde 

yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır 

(Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005: 7). Öğretmenlik mesleği, sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, ekonomik, 

teknolojik boyutlara ve sağlıklı kişilik özelliklerine sahip; alanında özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel 

alan; akademik çalışma ve mesleki performansı gerektiren profesyonel statüde bir meslektir (Çoban ve 

Turan, 2006: 2).  

Öğretmenin sahip olması gereken iki temel nitelik vardır. Birincisi, alan bilgisi, öğretmenlik 

meslek bilgisi ve genel kültürü içeren mesleki nitelik, diğeri ise mesleğe yatkınlık, öğretmenliğin 

gerektirdiği özelliklere örnek olma, hoşgörülü olma, profesyonellik, açık fikirli olma, güler yüzlü olma ve 

iyi iletişim kurabilme gibi nitelikleri içeren kişisel niteliktir (Kavcar, 2002: 2). Bu bağlamda MEB 2006 

yılında öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının 

hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerin seçimi gibi temel hususları göz önüne 

alarak 6 ana yeterlik, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşan “Öğretmenlik Mesleği 

Genel Yeterlilikleri” belirlenmiştir (MEB, 2008: 9-11). 
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Son onlu yıllarda Türk milli eğitim sisteminde yapısal ve yönetimsel değişimleri de içine alan bizi 

dizi yenilikler yapılmakta, bu bağlamda öğretmen yetiştiren kurumlar da bu değişime önayak olmaya 

çalışmaktadır. Din eğitimi ve öğretimine de bu değişimin yansıdığı, hem okul hem de yükseköğretim 

düzeyinde birçok yenilikleri hayata geçirildiği görülmektedir.  

1924-1948 yılları arasında müfredat programlarında kendine yer bulamayan din dersleri, bu 

tarihten 1982 yılına kadar büyük oranda seçmeli ders olarak okutulmuştur (Kaymakcan, 2006: 25). 1982 

Anayasası 24. maddesi ile din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan 

zorunlu derslerden sayılmıştır (Anayasa 1982). Koordinasyonluğu MEB’in üstlendiği din öğretimi, 

günümüze değin 33 yıldır zorunlu olarak okutulmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan başlamak üzere 

Türk milli eğitimi sistemi içerisinde yüksek din öğretimi kısaca özetlenecek olunursa;  

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla Dârü'l-Fünûn'da öğrenim süresi 3 yıl olarak kurulan İlahiyat 

Fakültesi, Cumhuriyet dönemi yüksek din öğretiminin başlangıcı olarak görülmektedir. Ancak dokuz yıl 

geçmeden İlahiyat Fakültesi 1933'te kapatılarak Edebiyat Fakültesi’nin Şarkiyat Enstitüsü’ne bağlı olarak 

İslam Tetkikleri Enstitüsü haline dönüştürülmüştür (Kısakürek, 1971: 14; Özalp ve Ataünal, 1977: 56; 

Arslan, 1995: 74-75). Yaklaşık onaltı yıl sonra 1949 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması ile 

yüksek din eğitimi hızlı bir gelişim göstermeye başlamış, takip eden on yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı 

ihtiyaç duyduğu din dersi öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla ilk Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1959-

1960 öğretim yılında İstanbul'da açmıştır. İlahiyat Fakültesi yalnızca lise mezunlarını kabul ettiğinden 

Yüksek İslam Enstitüsü 1957-1958 öğretim yılında ilk mezunlarını veren imam hatip okullarından 

öğrenci almaya başlamıştır. Ankara İlahiyat Fakültesi ve yüksek İslam enstitüleri yanında 1972 yılında 

Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağlı beş yıl öğretim süreli hem imam hatip okullarından, hem de düz 

liselerden öğrenci kabul eden İslami İlimler Fakültesi kurularak 1971-1972 öğretim yılında eğitime 

başlamıştır. İslami İlimler Fakültesi mezunları, Diyanet dışında ortaöğretim ve imam hatip liselerinde 

öğretmen olmak istemeleri durumunda, pedagojik formasyon almaları zorunlu hâle getirilmiştir (Ayhan, 

2004: 248-249, 468-473; Aydın, M. Ş., 2000: 76; 91-96 Alakuş ve Bahçekapılı, 2009: 233-234; Ev, 2012: 

220-222). 

1981 tarih ve 2547 sayılı YÖK Kanunu ile ülkedeki tüm yüksek din öğretimi kurumları ilahiyat 

fakültesi çatısı altında toplanmış, bu bağlamda tüm yüksek İslam enstitüleri ve Erzurum'da kurulan İslami 

İlimler Fakültesi, ilahiyat fakültelerine dönüştürülerek bulundukları illerdeki üniversitelere 

bağlanmışlardır. 1982-1983 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakülteleri lisansüstü öğretim açısından 

branşlaşmayı içeren üç akademik bölüm, bunlara bağlı ana bilim dalları ve bilim dalları olarak yeniden 

yapılandırılmıştır (Cebeci, 1996: 197; Ayhan, 2004: 488-499; Öztürk, 2004: 139; Alakuş ve Bahçekapılı, 

2009: 238-239). 1997 yılı itibarıyla ülke genelinde toplam 24 ilahiyat fakültesi, imam hatip lisesi ve lise 

mezunlarından öncelikle MEB’e bağlı kurumlara hem din kültürü hem de imam hatip lisesi meslek 

dersleri öğretmeni yetiştirmiştir (Cebeci, 1996: 196-197). 
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan din görevlilerinin daha ileri düzeyde eğitim 

alabilmeleri için 1989-1990 öğretim yılında iki yıl süreli İlâhiyat Meslek Yüksek Okulları açılmıştır. 

1998-1999 yılından beri öğrenci kaydı yapılmayan bu okulların yerine, 1997 yılında alınan kararla 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne İlahiyat Önlisans Programı açılmıştır (Yazıcıoğlu, 2001). 

2006 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin başlattığı ve 2012’de 10 üniversite bünyesinde 

faaliyet yürüten İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı) Programına, ilahiyat 

önlisans mezunları ile ilahiyat meslek yüksekokullarından öğrenci alımı yapılarak İLİTAM Programı'nı 

tamamlayanlar ilahiyat fakültesi mezunu statüsünü elde etmişlerdir (Ev, 2012: 226). 

YÖK, 11.07.1997’de aldığı kararla öğretmen yetiştirme alanında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. 

İlköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerin programları pedagojik formasyon ağırlıklı olarak yeniden 

düzenlenmiş, eğitim fakülteleri ilköğretim öğretmenlerini yetiştirirken, ortaöğretim öğretmenliği 

lisansüstü düzeye kaydırılmıştır. Bu kapsamda, 1998-1999 öğretim yılından itibaren yeni kurulan İlahiyat 

Lisans Programı’ndan öğretmenlik formasyon dersleri kaldırılarak ek İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Öğretmenliği programı açılmıştır. 2006 tarih ve 2375 sayılı Karar’la YÖK, 11 ilahiyat fakültesi 

bünyesinde olan İlköğretim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı’nı 2006-2007 öğretim 

yılından itibaren eğitim fakültesi bünyesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü adıyla 

aktarmıştır. YÖK'ün 2010 tarih 27428 sayılı yazısı ile bölümün adına ‘ilköğretim’ ibaresi eklenmiştir. 10 

Mayıs 2012'de yapılan YÖK Genel Kurulu kararı ile bölüm, eğitim fakültelerinden alınarak ilahiyat 

fakültelerine İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü olarak tekrar aktarılmıştır 

(Bahçekapılı, 2012: 148-153). 2014-2015 öğretim yılında ise ilahiyat fakülteleri bünyelerinde bulunan 

İDKAB bölümlerine öğrenci alımı da durdurularak yaklaşık 17 yıldır DKAB öğretmeni yetiştiren bölüm 

kapatılma ile karşı karşıya kalmıştır. 

Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 19 

Haziran 1999’da AB ülkelerince Bologna Deklerasyonu imzalanmıştır. Henüz iki yıl geçmeden Türkiye 

bu sürece dâhil olarak Prag Bildirgesi’ne imza atmıştır. Bologna Bildirgesi'ni sırasıyla Prag (2001), Berlin 

(2003), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven (2009) ve Budapeşte/Viyana (2010) bildirgeleri takip 

etmiş ve her bir bildirge ile Bologna Süreci'nin faaliyet alanı biraz daha genişlemiş ve ayrıntılandırılmıştır 

(YÖK, 2010c:4). 

Bologna Süreci; kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi, kalite 

güvencesi, diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması, yaşam boyu öğrenme ve ortak dereceler olmak 

üzere beş alana odaklanmıştır.  

Yükseköğretimde yeterliliklerin belirlenmesi aşamalarından üç tanesi program yeterlilikleri, ders 

öğrenme yeterlilikleri ve öğrenme kazanımları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle YÖK 

tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nde ortaya konulan yeterliliklerden hareketle 
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yükseköğretim kurumları, Alana Özgü Yeterlilikler’i belirlemiştir. Alan yeterlilikleri çalışmalarını 

takiben her alanın altında bulunan programlar için Program Yeterlilikleri ve programlarda bulan derslerin 

kazanımları belirlenmesi öngörülmüştür. 2012 yılından itibaren bölüm ve programlar, Program 

Yeterlilikleri’ni tamamlamışlardır (YÖK 2010c: 28). Program yeterlilikleri, öğrencilerin bir programdan 

mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadeler olup, 

programın içeriği, yapısı, dersleri ve öğrenme kazanımları bu süreçte yeniden ele alınmıştır. Öğrenme 

kazanımı, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri 

kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde her bir ders için 

tanımlanmasıdır. Araştırma konumuz ile ilgili olan kısım öğrenme kazanımlarının somut ifadesi olan ders 

öğrenme çıktılarıdır (YÖK, 2010c: 29-31). Ders öğrenme çıktıları, öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin 

beklentisi olup, öğrencilerin belirli bir öğrenme sürecini tamamladıktan sonra bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal kazanımları ifade eden yeterliklerdir. Bu yaklaşıma çıktı temelli öğrenme de denilmektedir. 

Akademisyenler tarafından formüle edilen öğrenim çıktıları, öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin 

başardıklarına odaklanmaktadır (ETCS, 2009: 11-12). Şekil 1’de her bir dersin öğrenme çıktıları ile o 

dersin ait olduğu program çıktıları ve temel alan yeterlilikleri döngüsü görülmektedir.  

Şekil 1: Temel alan yeterlilikleri program ve öğrenme çıktıları döngüsü  

 
Kaynak: (Akçay, 2010) 

1.1. Problem Durumu 

Bilindiği üzere öğretmen eğitimi programlarının dersleri, içerikleri ve güncelliği gibi alanlarda 

çalışma yetkisini YÖK,  Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’na vermiştir (YÖK, 2012). YÖK, 05.08.2010 tarih 

27428 sayılı yazı ile İDKAB eğitimi bölümü öğretim programını da revize etmiştir. Yapılan son değişiklikle, İDKAB 

eğitimi bölümü programı,  %49 Alan (63 teorik, 16 uygulama toplam 71 kredi), %26 Genel Kültür (35 

teorik, 6 uygulama toplam 38 kredi), %24 Meslek Bilgisi (30 teorik, 14 uygulama toplam 37 kredi), 

olmak üzere 128 teorik, 36 uygulama olmak üzere toplam 146 krediden oluşmaktadır (YÖK 2010a). 

Bölüm ve programların iyileştirilmesi, ders öğrenme yeterlilikleri ve kazanımlarında öngörülen 

yetkinliklerin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması, öğretim elemanı, 
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yeterlilik-öğrenme kazanımları ve AKTS iş yükünün değerlendirilme süreçlerini içeren önlemlerin 

alınmasına bağlıdır. Bu bağlamda her bir ders için öğrenim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek 

değerlendirme metotlarının tasarlanması, aynı zamanda bu çıktıları kazanabilecek süreyi ifade eden 

öğrenci iş yükü ile uyumlu AKTS sisteminin belirlenmesi için öğrenci ve mezun anketlerinin yapılmasına 

odaklanılması en isabetli yollardan biri olarak görülmektedir (YÖK, 2010c: 33).  Bu doğrultuda elde 

edilecek veriler ve standart yol gösterici ilkelerle öğrenme çıktıları ve ders AKTS’leri öğrencilerin 

hedeflenen öğrenim çıktılarına ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde belirlenebilecektir. Böylece öğretme 

ve öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi veya program, ders öğrenme yeterlilikleri ve öğrenme 

kazanımlarının yeniden ele alınması sağlanabilecektir. İDKAB programı son onbeş yılda en az üç kez 

değişmiş veya revize edilmiştir. Bölüm üzerinde tartışmalar dikkate alındığında, eleştirilerin 

öğretmenlerin alan bilgisi açısından yeterli görülmemesine odaklandığı görülmektedir (Köylü, 2005: 

430). 

1.2. Araştırmanın Amacı 

İDKAB eğitimi bölümü programının eleştirilen en önemli yanlarından biri, programın alan bilgisi 

derslerini yetersizliği veya DKAB öğretmenlerinin alan bilgisi eksikliği yönündedir. Alan bilgisi 

derslerinin önemli bir kısmının seçmeli dersler arasında yer alması dikkat çekmektedir.  

Araştırmanın amacı tartışmaların odağında olan, zorunlu veya seçmeli alan derslerini, din kültürü 

ve ahlak bilgisi öğretmen adayları gözünden değerlendirilmesini sağlamaktır. Araştırma, program 

üzerinde yapılacak alan araştırmalarına kaynaklık etmesi, araştırma sonunda tespit edilecek durumun, 

eğitim öğretim süreçleri, programın geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılması açılarından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Bu amaca bağlı olarak DKAB bölümünde her öğrencinin aldığı ortak alan 

dersleri incelenmiştir.  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma, İlahiyat İDKAB bölümü öğrencilerinin zorunlu ve seçmeli alan dersleri ilgili 

görüşlerini ortaya çıkarması bakımından tarama (survey-saha) modelinde, betimsel bir çalışmadır. 

Betimsel çalışmalar, geçmişte veya hâlen var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan 

araştırma yaklaşımı olup, ele alınan konu, olay, olgu veya durum kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılmaktadır (Arseven, 1994, 13-14; Karasar, 2006: 77). 

 

2.2. Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören DKAB 

bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar 

yarıyılında İDKAB alan derslerini alan öğrenciler oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler örneklemden alınan anketlerle elde edilmiştir. Anket, deneklerin görüşlerinin 

yazılı olarak alındığı bir veri toplama tekniğidir (Arseven 1994: 109). Araştırmada, deneklerin görüş ve 

düşüncelerini belirlemek için araştırıcı tarafından hazırlanan likert türde hazırlanmış ölçme aracı 

kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırıcı tarafından geliştirilen “Ders yeterlilikleri 

değerlendirme veri aracı (anketi)” kullanılmıştır. DKAB bölümü ders yeterlilikleri değerlendirme veri 

aracı, Bologna süreci kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı, 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri, Bilgi, Beceri ve 

Yetkinlikler Alanı, Bölüm Program Çıktıları ve ders öğrenme çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır. 

Geliştirilen anket formlarının geçerlik ve güvenirliği ile ilgili olarak alanında uzman 3 DKAB, 1 Ölçme 

ve Değerlendirme ABD öğretim üyesi ve 1 Bologna uzmanı olmak üzere 5 uzman görüşü alınmıştır 

(Balcı, 2007: 103). Alınan uzman görüşleri doğrultusunda Ders yeterlilikleri değerlendirme veri aracına 

son şekli verilmiştir.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırma verileri toplanırken her dersin 

anketi ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle anketleri cevaplayan öğrenci sayısı değişmektedir.  

Tablo 1: DKAB bölümü güz yarıyılları alan, genel kültür ve eğitim dersleri kredileri 

DKAB 
Bölümü Ders 
Grupları 
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1. Sınıf 
(I. Yy.) 4 7 2 8 19 4 9 0 9 11 1 3 0 3 5 9 19 2 20 35 

2. Sınıf 
(III. Yy.) 

5 8 4 10 17 3 5 2 6 9 1 3 0 3 4 9 16 6 19 30 
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3. Sınıf 
(V. Yy.) 4 7 2 8 19 1 2 0 2 2 3 7 0 7 15 8 16 2 17 36 

4. Sınıf 
(VII. Yy.) 4 6 2 7 12 1 2 0 2 3 3 6 4 8 15 8 14 6 17 30 

DKAB bölümü lisans programı üç ana ders grubundan oluşmaktadır: Birincisi, ilahiyat alanıyla 

ilgili dersler olup, öğretmen adaylarına temel ilahiyat bilgilerini kazandırma amacına yönelik olan Alan 

Dersleri, ikincisi, öğretmen adaylarının tarih, edebiyat, felsefe, sanat, sosyal bilimler ve pedagoji 

alanlarında, kültürel birikimlerini zenginleştirmeleri amaçlayan Genel Kültür Dersleri, üçüncüsü de 

öğretmenlik mesleğine ilişkin dersleri içeren Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleridir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere alan ve genel kültür dersleri ilk iki sınıfta yoğun iken eğitim dersleri 

ise son iki sene yoğundur.  Bologna süreci kapsamında program çıktılarını sağlayacak ders planında her 

bir dönem için AKTS toplam iş yükünün 30 olması öngörülmektedir. Buna göre, I. ve III. yarıyıl AKTS 

değerlerinin 30’dan fazla olduğu görülmektedir (YÖK 2010b). 

Araştırma kapsamında DKAB alan derslerinden Arapça I, Arapça III, Kur’an Okuma Bilgi ve 

Becerisi II, Hz. Muhammed’in Hadisleri ve Öğretimi, Güncel Dini Konular, Kelam, Ahlak Felsefesi, Din 

Eğitimi, Dini Danışmanlık ve Rehberlik, İslam’da Sanat ve Estetik ve Özel Öğretim Yöntemleri II 

dersleri incelenmiştir.  

3. Bulgular 

Tablo 2: Arapça I ve Arapça III derslerinin değerlendirilmesi  

 Arapça I 
(N=130) 

Arapça III 
(N=207) 
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Bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım. 40 27 33 46 25 25 

Bu ders, sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı. 43 24 33 50 22 28 
Bu dersin AKTS (iş yükü) değeri, kazanımları ile uyumludur. 53 23 24 52 25 23 
Bu ders mesleki gelişimim açısından gereklidir. 50 24 26 61 19 20 

Bu derste edindiğin kazanımları ile dersin hedeflediği konularda süreci 
bağımsız analiz edebilirim. 

40 27 33 48 23 29 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur. 50 24 26 52 23 25 

Tablo 2’den anlaşıldığı kadarı ile öğrencilerin yarıya yakını Arapça I ve Arapça III dersler ile 

mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandıklarını ifade ederlerken, geriye kalan öğrenciler ise 

kazanamadıkları ya da kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Arapça I dersini alan öğrencilerin yarıya 
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yakını, Arapça III dersini alan öğrencilerin yarısı, bu dersi sosyal ve kültürel gelişimleri için önemli 

görürlerken geriye kalan kısmı ya katkı sağlamadığını ya da kararsız kaldıklarını ifade etmektedirler. 

Öğrencilerin yarısından fazlası hem Arapça I hem de Arapça III dersi AKTS değerinin, bu dersle 

edinecekleri yeterliliklerle uyumlu olduğunu ifade etmektedirler. Geriye kalan öğrencilerin yarısı uyumlu 

olmadığını söylerken diğer yarısı da kararsız kaldıklarını ifade etmektedirler. Öğrencilerin yarısı Arapça I 

dersinin, yarısından fazlası da Arapça III dersinin mesleki gelişim açısından gerekli olduğunu ifade 

etmektedirler. Geriye kalan öğrencilerin çoğunluğu gerekli olmadığını söylerken bir kısmı da kararsız 

kaldıklarını ifade etmektedirler. Arapça I dersi ile öğrencilerin yarısına yakını, Arapça III dersi ile 

öğrencilerin hemen hemen yarısı bu derste edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği 

konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandıklarını ifade etmektedirler. Geriye kalan 

öğrencilerin çoğunluğu kazanmadıklarını söylerken bir kısmı ise kararsız kaldıklarını ifade etmektedirler. 

Arapça I ve Arapça III dersi ile benzer oranda öğrencilerin yarısı dersin içeriğinin dersin hedefleri ile 

uyumlu olduğunu ifade etmektedirler. Geriye kalan öğrencilerin çoğunluğu uyumlu olmadığını söylerken 

bir kısmı da kararsız kaldıklarını ifade etmektedirler. 

Öğrencileri sınıfları yükseldikçe Arapça dersinin önemini daha hissettikleri söylenebilir. 

Öğrenciler benzer yaklaşımla Arapça I ve III dersi için hem AKTS (iş yükü) değerlerini, hem de derslerin 

içeriği dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşünmektedirler. 

Tablo 3: III. yarıyıl alan Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretimi, Kur'an Okuma Bilgi ve 

Becerisi II ve İslam'da Sanat ve Estetik derslerinin değerlendirilmesi 

 
Hz. Muhammed'in 
Hadisleri ve Öğretimi 
(N=91) 

Kur'an Okuma Bilgi ve 
Becerisi II 
(N=86) 

İslam'da Sanat ve 
Estetik 
(N=202) 
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Bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
kazandım. 

75 12 13 63 17 20 69 19 13 

Bu ders, sosyal ve kültürel gelişimime katkı 
sağladı. 

80 7 13 66 16 17 73 15 12 

Bu dersin AKTS (iş yükü) değeri, kazanımları 
ile uyumludur. 

65 18 17 65 15 20 70 18 13 

Bu ders mesleki gelişimim açısından 
gereklidir. 

81 5 14 72 14 14 73 13 13 

Bu derste edindiğin kazanımları ile dersin 
hedeflediği konularda süreci bağımsız analiz 
edebilirim. 

70 16 14 62 15 23 69 20 11 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur. 76 10 14 71 10 19 74 14 12 
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Tablo 3’ten anlaşıldığına göre, Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretimi dersi, mesleki ve etik 

sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamada,  mesleki gelişime destek 

olmada ve edinilen kazanımlar ile dersin hedeflediği konularda sürecin bağımsız analiz edilmesinde 

öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından önemli görülmektedir. Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II ve 

İslam'da Sanat ve Estetik dersleri de, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel 

gelişime katkı sağlamada,  mesleki gelişime destek olmada ve edinilen kazanımlar ile dersin hedeflediği 

konularda sürecin bağımsız analiz edilmesinde Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretimi dersi kadar 

öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından olmasa da önemli görülmektedir. Aynı zamanda öğrenciler, bu 

derslerin hem içeriğini dersin hedefleri ile hem de AKTS (iş yükü) değerini kazanımları ile uyumlu 

görmektedirler.  

Ancak, Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretimi ve Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II dersi 

AKTS iş yükü değerlerine ilişkin öğrenci kanaatlerinin daha az olumlu olduğu görülmekte, İslam'da Sanat 

ve Estetik dersinde bu oranın daha fazla diğer bir ifade ile AKTS iş yükü değeri yeterli görülmektedir.  

Tablo 4: V. yarıyıl alan Ahlak Felsefesi, Seçmeli Güncel Dini Konular ve Kelam derslerinin 

değerlendirilmesi 

 Ahlak Felsefesi (N=212) Kelam 
(N=205) 

A Seçmeli III (Güncel 
Dini Konular)  
(N=192) 
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Bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
kazandım. 73 17 10 55 22 23 82 14 4 

Bu ders, sosyal ve kültürel gelişimime katkı 
sağladı. 74 17 10 57 21 22 84 14 2 

Bu dersin AKTS (iş yükü) değeri, kazanımları ile 
uyumludur. 75 15 10 58 25 16 82 12 6 

Bu ders mesleki gelişimim açısından gereklidir. 75 15 10 74 15 11 86 10 4 
Bu derste edindiğin kazanımları ile dersin 
hedeflediği konularda süreci bağımsız analiz 
edebilirim. 

73 16 11 52 22 26 81 16 3 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur. 77 13 9 63 18 19 86 11 3 

 

Ahlak Felsefesi, Seçmeli Güncel Dini Konular ve Kelam dersi ile ilgili veriler bu dersleri alan 

hemen hemen tüm öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. Tablo 4’ten anlaşıldığına göre, Ahlak 

Felsefesi ve Seçmeli Güncel Dini Konular dersi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve 

kültürel gelişime katkı sağlamada,  mesleki gelişime destek olmada ve edinilen kazanımlar ile dersin 

hedeflediği konularda sürecin bağımsız analiz edilmesinde öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından 
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önemli görülmektedir. Kelam dersi de, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel 

gelişime katkı sağlamada,  mesleki gelişime destek olmada ve edinilen kazanımlar ile dersin hedeflediği 

konularda sürecin bağımsız analiz edilmesinde Ahlak Felsefesi ve Seçmeli Güncel Dini Konular dersi 

kadar öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından olmasa da önemli görülmektedir. Aynı zamanda 

öğrenciler, bu derslerin hem içeriğini dersin hedefleri ile hem de AKTS (iş yükü) değerini kazanımları ile 

uyumlu görmektedirler.  

Ancak, Kelam dersi öğrencilerin çoğunluğu tarafından mesleki gelişim açısından gerekli 

görmekte iken, öğrenciler mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel gelişime katkı 

sağlamada, derste edinilen kazanımların dersin hedeflediği konularda sürecin bağımsız analiz edilmesinde 

ve dersin AKTS (iş yükü) değeri açısından daha az yeterli görmektedirler. Kelam dersi ile ilgili dikkat 

çekici diğer bir husus da, dersle ilgili kanaat belirtmeyenlerin oranı dersle ilgili olumsuz düşünenlerle 

benzer oranda olmasıdır.  İslam ilahiyatında önemli bir yeri olan Kelam ilminin ders olarak DKAB 

bölümünde olması önemli görülmekle beraber öğrenciler nezdinde diğer kadar önemli görülmeme hususu 

araştırılmalıdır.  

Ayrıca Seçmeli Güncel Dini Konular dersi ile ilgili öğrencilerin tamamına yakınının olumlu 

kanaat belirtmeleri seçmeli olan bu dersle ile ilgili isabetli bir tercihte bulunulduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. 

Tablo 5: V. yarıyıl alan Din Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri II, Seçmeli V (Dini Danışmanlık 

ve Rehberlik) derslerinin değerlendirilmesi. 

 Din Eğitimi (N=209) 
 Özel Öğretim Yönt. 
II  
(N=208) 

 A Seçmeli V (Dini 
Danışmanlık ve 
Rehberlik) (N=182) 
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Bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
kazandım. 86 11 3 87 9 5 78 10 12 

Bu ders, sosyal ve kültürel gelişimime katkı 
sağladı. 87 10 3 86 8 6 76 11 13 

Bu dersin AKTS (iş yükü) değeri, kazanımları ile 
uyumludur. 

85 11 3 86 6 8 77 13 9 

Bu ders mesleki gelişimim açısından gereklidir. 88 8 4 88 5 8 81 8 11 
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Bu derste edindiğin kazanımları ile dersin 
hedeflediği konularda süreci bağımsız analiz 
edebilirim. 

83 13 3 87 7 6 75 14 12 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur. 87 10 3 83 9  8 80 9 11 

 

Din Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri II, Seçmeli V (Dini Danışmanlık ve Rehberlik) dersi ile 

ilgili veriler bu dersleri alan hemen hemen tüm öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. Tablo 5’te 

görüldüğü üzere, Din Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri II ve Seçmeli V (Dini Danışmanlık ve Rehberlik) 

dersleri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamada,  

mesleki gelişime destek olmada ve edinilen kazanımlar ile dersin hedeflediği konularda sürecin bağımsız 

analiz edilmesinde öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından önemli görülmektedir. Aynı zamanda 

öğrenciler, bu derslerin hem içeriğini dersin hedefleri ile hem de AKTS (iş yükü) değerini kazanımları ile 

büyük oranda uyumlu görmektedirler.  

Buna göre, eğitim alan derslerinden Din Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri II, Seçmeli V (Dini 

Danışmanlık ve Rehberlik) dersleri hem mesleki gelişim hem de dersin içeriği açısından öğrenci 

beklentilerine büyük oranda cevap verdiği söylenebilir. Ayrıca Seçmeli Dini Danışmanlık ve Rehberlik 

dersi ile ilgili öğrencilerin tamamına yakınının olumlu kanaatleri bu dersin seçmeli ders olarak 

belirlenmesinde ve tercih edilmesinde isabetli olunduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Programı'nın eleştirilen en önemli yönü, 

yetiştirdiği öğretmenlerin alan bilgisi açısından yeterli görülmemesidir (Köylü, 2005: 430). İDAKB 

programında toplam 146 kredinin 71 kredisi (63 teori ve 16 uygulama) alan bilgisi dersleri ayrıca 12 

kredilik seçimlik alan derslerle beraber toplam 83 kredi alan bilgisi dersleri bulunmaktadır (YÖK. 2010d). 

Ancak ilahiyat lisans programında, toplam 150 kredinin 128 kredisi alan bilgisi derslerine aittir. Buna 

göre ilahiyat alan dersleri İDAKB bölümü alan derslerinden 2 kata yakın fazladır. Söz gelimi Hadis ve 

Tefsir dersi ile ilgili İDKAB programında 2’şer kredi zorunlu 2’şer kredi ise seçimlik olarak toplam 4’er 

kredi bulunurken, ilahiyat programında bu dersler 12’şer kredi olarak görülmektedir. Doğal olarak 

İDKAB Bölümü mezunu öğretmenlerinin alan dersleri ile ilgili yetersiz oldukları algısı gündeme 

gelmektedir.  Oysa bu olumsuz algıya pek çok değişkenin etki ettiği kabul edilerek değerlendirilmelidir. 

O halde öncelikle İDKAB bölümlerinde bulunan alan dersleri ile ilgili iyileştirmeler yapılmalıdır. Ancak 

yapılması muhtemel bu iyileştirmenin önünde iki önemli engel bulunmaktadır. Birincisi öğretmenlik 

programları dersleri ve içeriklerinin YÖK tarafından belirlenmesi, ikincisi ise Bologna süreci sebebiyle 

bir yılda 60 AKTS’nin aşılamamasıdır (YÖK, 2010d; YÖK 2015). 
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Bologna süreci uygulamaları kapsamında 2006 yılında başlatılmış olan Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ),  gerekli idari organizasyonel yapılanma 2010'a kadar tamamlanmış, tüm 

akademik programları kapsayacak şekilde uygulanması ise 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. TYYÇ 

çalışmaları doğrultusunda önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri yeterlilik profilleri ortaya 

konularak 6. düzey lisans eğitimi, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri temel alanı yeterlilikleri ve 

akademik ve mesleki ağırlıklı yeterlilik türleri belirlenmiştir (YÖK 2015). Daha sonra, her akademik 

program tarafından program tanımları, program çıktıları ve her bir derse ait öğrenme çıktıları hazırlanarak 

bir dönem için 30 AKTS’yi aşmayacak şekilde planlamalar yapılmıştır. Görüldüğü kadarı ile 30 AKTS 

kredinin yaklaşık 20’si bölüme, 10’u ise ders dışı aktivitelere ayrılmaktadır. Bu ise haftalık ders 

programında 13-17 saat derse karşılık gelmektedir. Dolayısı ile ders dışı aktivitelerinin iyi planlanması ve 

öğrencilerin bağımsız araştırma yapma kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Araştırma kapsamında ele edinilen bulgular; 

Öğrencilerin çoğunluğu, alan derslerini mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma, sosyal ve 

kültürel gelişime katkı sağlama, mesleki gelişime destek olma ve edinilen kazanımlar ile dersin 

hedeflediği konularda sürecin bağımsız analiz etme açısından olumlu bulmaktadırlar.  Aynı zamanda 

öğrencilerin çoğunluğu, alan derslerinin hem içeriğini dersin hedefleri ile hem de AKTS (iş yükü) 

değerini kazanımları ile uyumlu görmektedirler. 

Arapça III dersini mesleki gelişim açısından gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin sayısı Arapça 

I dersini mesleki gelişim açısından gerekli gerekli görenlerin sayısından fazladır. Buna göre öğrenciler, 

sınıfları yükseldikçe Arapça dersinin önemini daha hissettikleri söylenebilir.  

Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretimi dersi ile Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II dersi AKTS 

iş yükü değerlerine ilişkin öğrenci kanaatlerinin daha az olumlu olduğu görülmekte dolayısı ile bu 

derslerin kredilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Öğrenciler Kelam dersini, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmada, sosyal ve kültürel 

gelişime katkı sağlamada, derste edinilen kazanımların dersin hedeflediği konularda sürecin bağımsız 

analiz edilmesinde ve dersin AKTS (iş yükü) değeri açısından daha az yeterli görmektedirler. Kelam dersi 

ile ilgili dikkat çekici diğer bir husus da, dersle ilgili kanaat belirtmeyenlerin oranı dersle ilgili olumsuz 

düşünenlerle benzer oranda olmasıdır. İslam ilahiyatında önemli bir yeri olan Kelam ilminin ders olarak 

DKAB bölümünde olması önemli görülmekle beraber öğrenciler nezdinde diğer kadar önemli görülmeme 

hususu araştırılmalıdır.  

Seçmeli Güncel Dini Konular ve Seçmeli Dini Danışmanlık ve Rehberlik derslerini öğrencilerin 

tamamına yakını hem mesleki gelişimleri hem de dersin içeriği açısından gerekli görmüşlerdir. Ayrıca 

Seçmeli Dini Danışmanlık ve Rehberlik dersi ile ilgili öğrencilerin tamamına yakınının olumlu kanaatleri 
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bu dersin seçmeli ders olarak belirlenmesinde ve tercih edilmesinde isabetli olunduğunun göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. 

 KAYNAKÇA 

AKÇAY, M. (2010), “Öğrenme Çıktıları (YÖK, Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi)”. 
(https://bologna.yok.gov.tr/.../489f44e3f29716de2025e97b3369 c13d.ppt. Erş. tar. 10.5.2015.) 

ALAKUŞ, F. ve BAHÇEKAPILI, M. (2009). Din Eğitimi Açısından İngiltere ve Türkiye. İstanbul: Ark 
Yay.  

ANAYASA (1982). Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası (http://www.anayasa.gen.tr/1982ay. htm). 

ARSLAN, A. (1995). Dârü’l-Fünûn’dan Üniversiteye. İstanbul: Kitabevi Matb. 

AYDIN, M. Ş. (2000). Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı. Kayseri: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 

AYHAN, H. (2004). Türkiye’de Din Eğitimi. İstanbul: DEM Yay.  

BAHÇEKAPILI, M. (2012). Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012), İstanbul: İlim Kültür 
Derneği Nakış Ofset. 

BALCI, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Yay.  

CEBECİ, S. (1996). Din Eğitimi Ve Bilimi. Ankara: Akçağ Yay. 

ÇELİKTEN, M., ŞANAL M., YENİ Y. (2005). “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri”, Sosyal Bilimler 
Enstitü Dergisi, 19,  ss. 207-237. 

ÇOBAN, B. ve TURAN, M., (2006). “Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin 
Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1). ss. 149-161. 

ETCS (2010). “ECTS Users’ Guide, Belgium: Education and Culture”. (. http://europa.eu. Erş. tar. 
01.06.2015). 

EV, H. (2011). “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve Din Öğretimi Alanına Öğretmen Yetiştirme”. 
DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33, ss. 9-50. 

EV, H. (2012). “Yükseköğretimde Din Eğitimi”. Din Eğitimi. (Ed. M. Köylü ve N. Altaş), Ankara: Gündüz 
Eğitim ve Yay. (213-240). 

KARASAR, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları 

KAVCAR, C. (2002). “Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2). ss.1-14. 

KAYMAKCAN, R. (2006). “Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler”, EKEV Akademi 
Dergisi, 10, (27), ss. 21-36. 

KISAKÜREK, M. (1971). Üniversitelerimizde Yenileşme: Programlar ve Öğretim Açısından, Ankara: 
A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay. 

MEB (2008). Öğretmen Yeterlikleri, Ankara: Devlet Kitapları Müd.  

ÖZALP, R. ve Ataünal, A. (1977). Türk Millî Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı. İstanbul: Millî 
Eğitim Basımevi. 

ÖZTÜRK, V. (2004). İlahiyat fakülteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki 
ilişkilerin tarihi gelişimi bağlamında bazı çözüm önerileri. Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden 
Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003) içinde. Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yay. 

YAZICIOĞLU, M. S. (2001), “İlahiyat Önlisans Programı”, A.Ü.İ.F. Dergisi, 42, 1-9. Ankara. 

https://bologna.yok.gov.tr/files/489f44e3f29716de2025e97b3369c13d.ppt
https://bologna.yok.gov.tr/.../489f44e3f29716de2025e97b3369%20c13d.ppt
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.%20htm
http://europa.eu/


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

190 

YÖK (2010a). “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları”, 
(http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/ 10279/49875 Erş. tar. 
12.06.2015)  

YÖK (2010b). “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”, (http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=20. 
Erş. tar 11.12.2014) 

YÖK (2010c). “Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma (66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları)”, Ankara. 

YÖK. (2010d). “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Programı”, 
(http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE rEHF 8BI sfYR x/10279/49875. Erş. tar. 
10.5.2010). 

YÖK. (2012).  “Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu”, (http://www.yok. 
gov.tr/documents/10279/49665/%C3%96%C4%9Fretmen+Yeti%C5%9Ftirme+%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma+
Grubu/4054fef9-ffc8-41a7-a909-ac8c5188de66. Erş. tar. 10.5.2015). 

YÖK. (2015). “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” (http://tyyc.yok.gov.tr/?pid =48. Erş. tar. 
10.5.2015.) 

  

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/%2010279/49875
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=20
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/ilkogretim_din_kulturu_ve_ahlak_bilgisi_egitimi_bolumu_programi/38f10705-d3c7-44a8-ba1b-25e4695b9464
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE%20rEHF%208BI%20sfYR%20x/10279/49875
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid%20=48


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

191 

PAKİSTAN’DA 2000’Lİ YILLARIN DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI VE UYGULAMAYA 

YANSIMALARI 

 

Yrd. Doç. Dr. M. Nur Pakdemirli 

Celal Bayar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, MANİSA 

nur.pakdemirli@cbu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Pakistan’da 2000’li yılların din eğitimi politikaları ve bunların uygulamaya yansımaları 
incelenmiştir. Artan terör olayları nedeniyle medrese reformuna odaklanan bu politikalar, çalışmalara dahil 
edilmeyen medrese mensupları tarafından büyük ölçüde kulak ardı edilmiştir. Medreselerde hükümet yetkililerine 
karşı oluşan şüphe ve tereddütlere tepeden inme reform dayatmaları da eklenince medrese çevrelerindeki tepki ve 
direnç de artmış ve taraflar kısır döngü içerisine girmiştir. Pakistan’ın hem geleneksel hem de modern din öğretimi 
alanındaki kemikleşmiş sorunların çözümü için ciddi bir revizeye ihtiyaç vardır ve bunu gerçekleştirmenin yolu tüm 
kesimlerin karara dâhil olacağı bir ‘ortak akıl’ oluşturmaktan geçer.  

Anahtar Kelimeler: Pakistan, Din Eğitimi, Eğitim Politikası 

ABSTRACT 

In this work, religious education politics of  Pakistan and their applications in the years 2000 were 
investigated. While these politics were concentrated to madrassa reforms due to the rise of terror, these reforms were 
ignored by the members of madrassas who were not involved in the process. The doubt and hesitation of the 
madrassas to the government authorities increased by the enforcement of the reforms and the reactions to the 
reforms rose leading to a vicious circle. For the chronical problems of modern and traditional religious education of 
Pakistan, serious revisions are needed and to accomplish this, all parties should be involved in the process.   

Key Words: Pakistan, Religious Education, Education Policy 

 

 

 

GİRİŞ 

Pakistan 1947’de Hindistan’dan ayrılarak ‘İslâm ideolojisi' üzerine kurulan bir devlettir. 

Kuruluştan günümüze değin hazırlanan eğitim politikalarının tamamında ‘ülkenin ideolojik temellerinin 

korunması, halkın bireysel ve sosyal gelişiminin sağlanması, eğitimin her seviyesininde fırsat eşitliğinin 

ve kalitenin yaygınlaştırılması’ gibi hedefler gözetilmiştir. Bu hedefler beş yıllık kalkınma planları 

içerisine dahil edilerek hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak daima acil ve öncelikli ihtiyaçların ortaya 

çıkması, siyasi ve ekonomik yolsuzlukların yaygın olması gelişmekte olan ülkenin kıt kaynaklarının 

eğitim-öğretime planlandığı ölçüde aktarımını engellemiştir. Pakistan’ın çalkantılı siyasal değişimleriyle 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

192 

aynı karakterde olan, bir başka deyişle, her yeni hükümetle birlikte değişen, halkın gerçekleri ve  

ihtiyaçları ile uyumlu olmayan, ulaşılması güç hedefler içeren, kötü yönetilen ve çoğu zaman 

samimiyetten uzak hazırlanan günübirlik eğitim politikaları, yetersiz ekonomik koşullar da söz konusu 

olunca ülkenin sorunlu eğitim-öğretim sektörüne ciddi bir katkı sağlamaktan uzak kalmıştır.  

Pakistan’ın farklı etnik kimlikleri İslâm ideolojisi etrafında biraraya getirerek bir ‘millet’ 

oluşturmayı hedefleyen devlet politikaları bugüne değin sürmüş ve din eğitimi alanı bu anlayıştan nasibini 

almıştır. Değişen yönetimlere göre pragmatik gerekçelerle çeşitli kimliklere bürünen ‘İslâm ideolojisi’ 

kavramının din eğitimi alanına yansımaları farklı biçimlerde olmuştur. Kuruluş yıllarında (1947-1957) 

‘liberalist’, Eyüp Han döneminde (1958-1969) ‘modernist’, Butto döneminde (1971-1977) ‘sosyalist’, 

Ziya döneminde (1977-1988) ‘geleneksel’, Şerif dönemlerinde (1990-1993; 1997-1999) ‘yenilikçi’, 

Müşerref döneminde (1999-2008) ‘reformist’ İslâm anlayışı çerçevesinde hazırlanan din eğitimi 

politikaları her zaman planlandığı doğrultuda uygulamaya yansımamış, yansıdığında da yeni problemlerin 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. (Pakdemirli, 2013a) Geleneksel ve modern eğitim sistemlerinin 

birarada yürütüldüğü Pakistan’da,22 köklü yapılanmasına ve halkın  bu kurumlara gösterdiği yoğun ilgiye 

rağmen medreselerin hiçbir zaman öğretim kurumu olarak kabul edilmemesi ve Eğitim Bakanlığına 

bağlanmaması devlet ile medreseler arasında daima sorun yaşanmasına neden olmuştur.23 Sovyet-Afgan 

savaşı (1979-1988) sırasında siyasal nedenlerle ekonomik destek gören medreselerin 11 Eylül 2001 

saldırılarından sonra uluslararası siyaset arenasında terörün sorumlusu ilân edilmesi, teröristleri 

desteklemek ve Taliban’ın arka bahçesi olmakla suçlanması, bu kurumların ihtiyaç duyduğu reformların 

dış baskılar sonucu ve devlet eliyle hayata geçirilmeye çalışılması sorunun içinden çıkılmaz bir hâle 

gelmesine neden olmuştur.24 Pakistan’ın 2000’li yıllardaki din eğitimi politikalarını ve uygulamalarını 

mercek altına almayı gerektiren bu durumla ilgili olarak belirlediğimiz problemler şunlardır: 

Pakistan’ın terörle birlikte anıldığı 2000’li yıllarda hazırlanan eğitim politikalarında din 

eğitiminin yeri nedir?  

Din eğitimi politikalarının uygulamaya yansımaları nasıl olmuştur?  

                                                            
22   Pakistan’ın karmaşık eğitim-öğretim sektöründe, hem geleneksel eğitim sistemini hem de modern eğitim 

sistemini bir arada görmek mümkündür. Sistemdeki çeşitlilik, öğretim kurumlarına ve kurumların bağlı olduğu 
yönetim birimlerine de yansır. Geleneksel eğitim kurumları olan medreseler Diyanet İşleri Bakanlığı’na 
(Ministry of Religious Affairs) bağlanmıştır. Modern eğitim kurumlarından ilk ve orta öğretim kurumları 
Eğitim Bakanlığı’na (Ministry of Education), üniversiteler Yükseköğretim Kurulu’na (Higher Education 
Commission - HEC) bağlıdır. Bu eğitim sistemleri ve kurumları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pakdemirli ve 
Ev, 2013b; Pakdemirli, 2014a; Pakdemirli, 2014c.  

23   Pakistan Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında açıkladığı resmi rakamlara göre, ülkede kayıtlı medrese sayısı 
13.075’e, bu medreselerde okuyan öğrenci sayısı bir milyon 759.000’e ulaşmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Pakdemirli, 2015. 

24   Pakistan medreselerine yönelik terör suçlamaları ve gerçeklik düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Pakdemirli, 2014b. 
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Birer geleneksel din eğitimi kurumu olan medreseler bu politikalardan ve uygulamalardan nasıl 

etkilenmiştir? 

Bu sorulara literatür tarama yöntemiyle cevap aradığımız araştırmamızda Müşerref, Gilani ve 

Şerif hükümetlerinin işbaşında olduğu 2000’li yılların din eğitimi politikaları ve bu politikaların 

uygulamaya yansımaları incelenecektir.  

2000’Lİ YILLARIN   DİN EĞİTİMİ   POLİTİKALARI   VE   UYGULAMAYA YANSIMALARI 

Pakistan’da 2000’li yılların ilk eğitim politikalarına damgasını vuran hükümet Pervez Müşerref 

hükümetidir (1999-2008). Navaz Şerif’in ilk iki hükümeti döneminde (1990-1993; 1997-1999) 

medreselerle ilgili olarak başlatılan ‘model medreseler’ kurulması ve ‘model program’ hazırlanması 

projesi Müşerref hükümeti tarafından tekrar gündeme alınarak bir eğitim politikası olmaktan daha öteye 

taşınmış ve bir eğitim reformuna dönüştürülmüştür. (Fair, 2009; Kazmi, 2005) Stratejik bir planlamanın 

ürünü olan ve ‘2001-2005 Eğitim Sektörü Reformları’ (Education Sector Reforms 2001-2005) olarak 

anılan reform paketinde yer alan en önemli konu ‘programında modern bilimlere yönelik derslerin yer 

aldığı model medreselerin kurulması’ olmuştur. Müşerref hükümeti aynı yıl, yükseköğretim düzeyinde 

eğitim-öğretim yapan bazı büyük medreselerin özel üniversite statüsüne kavuşturulması ve medrese 

mezunlarının iş olanaklarının arttırılması için de çalışmalar yapmış, ancak bu girişim 11 Eylül 2001 New 

York terör saldırıları sonrasında batı ülkelerinin konuya müdahil olmaları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.25 

Afgan savaşı sırasında ilk uluslararası cihad gruplarının kurulmasına öncülük eden ve destek sağlayan 

ABD, terör saldırılarının El-Kaide örgütünün organizasyonu olduğu fikrini savunmuş ve İslâmî militan 

yetiştirildiğini iddia ettiği medreselerin kapatılması için baskı yapmıştır. (Shah, 2010) ABD’nin ve 

Avrupa ülkelerinin uluslararası ortak organizasyonu olan Uluslararası Kriz Heyeti’nin (International 

Crisis Group - ICG) 29 Temmuz 2002’de yayınladığı 36 numaralı Asya raporunda Pakistan hükümetinin 

şu reformları yapması istenmiştir:  

“İslâmî gruplar batı toplumu için tehdit olmayacak biçimde modernize edilmeli, Batı kültürüyle 

asimile edilerek batı toplumuna yakınlaştırılmalıdır. Bunları gerçekleştirmeye yönelik eylem planında 

Pakistan eğitim sisteminin sekülerleştirilmesine ve modern öğretim kurumları açılmasına öncelik 

verilmelidir. Ayrıca, militan organizasyonlara destek veren medreselerin kapatılması, finans 

kaynaklarının kurutulması ve sorumlularının cezalandırılmasıyla birlikte modern, liberal ve seküler 

kurumlara dönüştürülmesi şarttır. Bunun için öncelikle bu kurumların programları ve ders kitapları 

sekülerleştirilmelidir.” (International Crisis Group, 2002) 

                                                            
25 Büyük medreselerin özel üniversite statüsüne kavuşturulması çalışmaları halen önemini korumaktadır. Pakistan 

hükümeti ve Yükseköğretim Kurulu (HEC) bu dönüşümün sağlanmasına yönelik formüller üzerinde 
durmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Akram, ve Khan, 2007; Qureshi, Shirazi ve Wasim, 2007. 
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Şunu belirtmek gerekir ki, ICG’nin reformlar için gerekçe olarak gösterdiği ‘Pakistan 

medreselerinin % 15’inin uluslararası terör olaylarına dahil olduğu’ şeklindeki iddiası batı medya 

kuruluşlarının bu konudaki hipotezlerine dayanır. Bu saldırıları düzenleyenlerin medreselerle bağlantısına 

dair somut herhangi bir bulgu mevcut değildir. Pakistan’daki dinî önderler ve medrese mensupları batı 

medyasının dayattığı bu olumsuz imajdan son derece rahatsızdırlar ve bu tür iddiaları esas alarak 

yürütülen politikaların Pakistan’daki geleneksel din öğretimi kurumları hakkındaki bilgisizlikten 

kaynaklandığını düşünürler. Ancak, medrese reformlarının son üçyüz yıldır bizzat medrese mensuplarınca 

dillendirildiği de bir gerçektir.  (Fair, 2009; Pakdemirli, 2014b; Winthrop ve Graff, 2010) 

Dış baskılarla yüzleşmek zorunda kalan ve yeri geldikçe, ‘İslâm’ı yanlış anlayan, dinî toleranstan 

yoksun ve şiddet yanlısı küçük bir topluluğun tüm Pakistan ulusunu zan altında bıraktığına’ değinen 

Pervez Müşerref hükümeti, medreselerdeki aşırı eğilimleri kontrol amacıyla ‘medrese reformu’na 

odaklanmıştır. ‘2001-2005 Eğitim Sektörü Reformları’ kapsamında Karaçi, İslamabad ve Sukkur’da 

kurulan model medreseler 2003-2004 öğetim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Mevcut medreselere de 

model medrese programlarının örnek alınması önerisi yapılmıştır. Çok geçmeden, Mayıs 2004’te, bu 

öneriye olumlu cevap veren medrese sayısı 105’e, bu tür medreselerde öğrenim gören talebelerin sayısı 

24.784’e yükselmiştir.  

7 Temmuz 2005 Londra saldırılarının gerçekleşmesiyle birlikte ABD ve İngiltere başta olmak 

üzere batılı ülkelerin eğitim reformu ve militan yetiştiren medreselerin kapatılması konusunda Pervez 

Müşerref hükümetine yaptıkları baskı artmıştır. (Blanchard, 2007) Ekonomik yardıma ihtiyaç duyan 

hükümetin medreselere karşı sert önlemler alması kaçınılmaz olmuş ve Pakistan medreseleri zorlu bir 

süreç içerisine girmiştir. 

Ağustos 2005’de Yüksek Mahkeme’nin (High Court) ve Anayasa Mahkemesi’nin (Supreme 

Court) medrese diplomasının geçersizliğine dair aldığı kararla medrese mezunlarının devlet 

kademelerinde görev almalarının ve modern yükseköğretim kurumlarına geçiş yapmalarının yolu 

kapatılmıştır. Teknik olmaktan ziyade politik olan bu karar, aslında, hükümete muhalefet eden İslâmî 

parti MMA’nın (Muttahida Majlis-e Amal) medrese mezunu 200 üyesinin seçimlerde aday olmasını 

önlemeye yöneliktir.  

Aynı yıl, medreselerde öğrenim gören 1.400 yabancı öğrencinin vizesi geçersiz sayılarak 30 Eylül 

2005’e kadar yurtdışına çıkmaları istenmiş, vize ve oturma izni konusunda uygulanan katı kurallar 

yabancı öğrencilere Pakistan medreselerinde öğrenim görme yolunu kapatmıştır. Medreseler mezhebe 

dayalı eğitim-öğretim yapmamaları, dinî nefret aşılamamaları, militan oluşumları desteklememeleri 

konusunda uyarılmış ve her yıl faaliyet raporu vermeleri istenmiştir. 31 Aralık 2005 tarihine kadar resmî 

kayıt altına girmeleri, aksi takdirde kapatılacakları bildirilmiş ve kayıtdışı yeni medrese açılmasına da göz 

yumulmayacağı açıklanmıştır. (Ali, 2009; Fair, 2009) 
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Medrese yönetimleri bu kararlara tavır almakta gecikmemiş ve ‘Karşılaştırmalı Dinler’ dersi 

kapsamında mezhebe dayalı eğitim-öğretimi sürdürmeye devam etmiştir. ‘Militan oluşumların 

desteklenmemesi’ şeklindeki uyarıya haksız yere suçlandıkları gerekçesiyle tepki göstermiş, ‘yıllık 

faaliyet raporu verilmesi’ beklentisini finansal açıdan bağımsız oldukları gerekçesiyle reddetmiştir. (Fair, 

2009) Yine 2005 yılında, haklarını savunarak üzerlerindeki baskıyı azaltması ve medrese kurulları ile 

hükümet arasında köprü vazifesi gerçekleştirmesi amacıyla ‘İttihad-i Tanzim-i Medaris-i Diniyye’ 

(ITMD) adlı  bir üst kurul oluşturmuşlardır. (Ali, 2009; Blanchard, 2007; Fair, 2009) 

Hükümet, bu gelişmeyi lehine çevirme çabasıyla önemli bir adım atmış, medrese öğrencilerinin 

eşit şartlarda ve âdil değerlendirilmesini sağlamak iddiasıyla medrese kurulları tarafından ayrı ayrı 

yapılan mezuniyet sınavlarını bu üst kurulun yapmasını istemiştir. Ancak bunun önkoşulu, ITMD’nin 

Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlıklarından, Yükseköğretim Kurulu’ndan, eğitimcilerden ve hükümet 

temsilcilerinden oluşturacağı bir komisyonun mezhepler arasındaki görüş farklılıklarına hassasiyet 

göstererek hazırlayacağı programın tüm medreselerce kabul edilip uygulanmasıdır.  

Medreseler bu programı prensipte kabul eder görünseler de, böyle bir uygulamayı otonomilerine 

aykırı bularak hükümet tarafından dayatılacak bir medrese reformuna ihtiyaç duymadıklarını, gereken 

reformları zaten yapmış olduklarını ve bu nedenle hükümetin on yıl ilerisinde olduklarını vurgulamış ve 

Müşerref’in baskı yapması durumunda baskı ile karşılaşacağını beyan etmişlerdir. Buna ek olarak, 

Muhammad Qasim Zaman ve Mahmud Ahmad Gazi gibi bazı önemli din adamları ve akademisyenler 

söylemlerinde, ‘medreselerin, terörü desteklemek şöyle dursun, bilakis önlemeye yardımcı olduğu’ 

biçiminde açıklamalara yer vererek Pakistan devlet okullarındaki öğretim programı, yöntem, kaynak ve 

altyapı sorunlarına dikkat çekmişlerdir. (Fair, 2009) Sonuçta, dış baskıların etkisiyle politik manevralar 

gereği yapılan medrese reformu çalışmalarından beklenen oranda başarı sağlanamamıştır. Oysa yapılan 

araştırmalara göre Pakistan halkı ve medrese mensupları kendilerini de tehdit eden el-Kaide, Taliban gibi 

militan organizasyonlara son derece tepkilidirler. Bununla birlikte Pervez Müşerref  hükümeti döneminde 

2007 yılında gerçekleşen Lal Mescit operasyonu gibi kanlı müdahalelerden ve ABD’nin Pakistan’da 

yaptığı askerî operasyonlardan da rahatsızdırlar. Üstelik medreselere terör gerekçesiyle içeriden ve 

dışarıdan yönelen politik müdahaleler ve baskılar bölgede radikal oluşumların sempatizan kazanmasına 

ve militan sayısının artmasına neden olabilmektedir. Yine aynı araştırmalar Pakistan halkının, 

çocuklarını, din eğitimi almış iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek istediklerini ve din adamlarının karar 

mekanizmasına dâhil edileceği bir medrese reformunu desteklediklerini göstermektedir.26  

2008’de yapılan seçimlerle birlikte Pervez Müşerref dönemi kapanmış ve Yusuf Rıza Gilani 

dönemi (2008-2012) başlamıştır. Bu dönemde meclise giren vekillerin % 25’inin ve bazı bakanların 

medrese mezunu ya da yöneticisi olduğu iddia edilmiş ve bu oranların hükümetin eğitim politikalarına 

                                                            
26   Bahsi geçen araştırmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmad, 2009; Fair, Ramsay ve Kull, 2008; 

Pakdemirli, 2014b. 
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yansıması beklenmiştir. (Ali, 2009) Ancak beklenen olmamış ve 2010 Eğitim Politikası din eğitiminden 

ziyade, modern eğitimde özel sektör yatırımları ile eğitim-öğretimin her birey için ulaşılabilir ve kaliteli 

olması gibi konulara yoğunlaşmıştır. (Pakdemirli, 2013a) 

11 Mayıs 2013 seçimlerinin galibi Navaz Şerif 5 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez Pakistan 

başbakanı olmuştur. Ancak Pakistan’da yönetimler değişse de medreselerde yürütülen din eğitimi üzerine 

yapılan tartışmalar hâlen devam etmektedir ve bitecek gibi de görünmemektedir. Medreselerin çok yönlü 

bir reforma ve modernleşmeye gereksinimi olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak medrese 

mensupları ve hükümet yetkilileri tarafından bugüne değin çeşitli platformlarda yapılan müzakerelerden 

sonuç alınamamıştır. Hükümet yetkilileri, medrese programlarının modernize edilmesine yönelik 

çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasından medrese otoritelerini sorumlu tutmuştur. Oysa bu reformlar 

çoğunlukla geleneksel eğitim sektörünü tam olarak anlamaktan uzak, halkın medrese geleneğine sahip 

çıkmasından ve medreselerin halk üzerindeki etkisinden rahatsız olan birkısım bürokratlarca 

hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu konuda devlet eliyle gerçekleştirilmek istenen değişimler, karar 

mekanizmasının dışında bırakılan medrese mensupları tarafından tepki ve dirençle karşılanmış ve taraflar 

kısır döngü içerisine girmiştir. (Pakdemirli, 2014b) 

Günümüzde Pakistan halkı modern eğitim sisteminin her kademesinde zorunlu olan ‘İslâmiyat’ 

dersini ve bu derse giren öğretmenlerin düzeylerini yeterli bulmamakta ve din öğretimi konusunda 

modern eğitim kurumlarının yanısıra geleneksel eğitim kurumlarından da yararlanmaktadır. Böylece 

ülkede bir tür ‘modern-geleneksel eğitim kombinasyonu’ ortaya çıkmıştır. (Pakdemirli, 2013a) 

SONUÇ 

Pakistan’da siyasal gündem doğrultusunda şekilden şekile giren eğitim politikaları Pakistan’ın 

sorunlu eğitim-öğretim sektörüne çözüm üretmekten uzak kalmıştır ve bu durum din eğitimi alanı için de 

geçerlidir. İslâm ideolojisinin din eğitimi politikalarına ve uygulamalarına yansıma biçimi de ülke 

yöneticilerinin dünya görüşü doğrultusunda farklı şekillerde olmuştur. Genel eğilim Müslüman halkın 

İslâm ideolojisine uygun yaşama konusunda teşvik edilmesi ve mezheplere göre din eğitim-öğretiminin 

özgürlüğü ilkesinin savunulması biçimindedir. Ancak bu bağlamdaki ifadeler teoriden ibaret kalmış, çoğu 

zaman eğitim politikalarına ve uygulamalarına gereğince yansımamıştır. Bu alanda yapılan iş, eğitim-

öğretimin her kademesinde kullanılan ders kitaplarında İslâmî kimlik vurgusunun belirgin biçimde ön 

plana çıkarılmasından ibarettir.  

Pakistan halkı eğitim-öğretim sektöründeki sorunlarının çözümünü yine kendi içerisinde aramakta 

ve hem geleneksel hem de modern eğitim kurumlarından bir arada yararlanma yoluyla bir çeşit orta yol 

bulma gayreti sergilemektedir. Bu da göstermektedir ki, Pakistan’ın geleneksel ve modern din öğretimi 

alanındaki kemikleşmiş sorunların çözümü hükümet öncülüğünde tüm kesimlerin karara dâhil olacağı bir 

‘ortak akıl’ oluşturmaktan geçer. Yapıcı ve uzun soluklu din eğitimi politikaları üretilebilmesi ve bu 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

197 

politikaların uygulamalarından başarılı sonuç alınabilmesi için karşılıklı önyargıların ve dayatmaların bir 

kenara bırakılması, iyi niyetli ve çözüm odaklı hareket edilmesi şarttır. 
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GİRİŞ 

Günümüz insanı hızla değişen küresel dünyada ve sanal evrende yaşarken, her zaman her yerde 

karşılaştığı gündelik problemlerinin birçoğuna çözüm getirmekten uzak, düşünce yığını bilgilerle karşı 

karşıyadır. Bu durum, insanları; problemlerine çözüm getirenler yönünde bir tercih yapmaya, bilgileri 

sorgulamaya ve üst biliş becerisi düşünme etkinliğinde bulunmalarına yol açar.   

Düşünme, rastlantısal ya da sistematik olarak düşünce ile sonuçlanan zihinsel bir süreç olup; her 

tür akıl yürütme ile birlikte, sezgi ve imgelemle ortaya çıkar. Başka bir deyişle, düşünme; belli bir sonuca 

ulaşmak amacıyla, bilgi ve kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak düşünce 

üretmek demektir. Kısaca düşünme, bilgi, beceri ve tavır alışlar sonunda ortaya çıkan, karmaşık bir 

bilişsel süreçtir (Anon 1; Akınoğlu, 2003; Ülger, 2012). 

İnsanların temel özeliklerinden düşünme ve düşünce, Aristoteles' den günümüze dek, birçok 

filozof ve bilim adımı tarafından ele alınmış, tanımlamaları yapılıp açıklanmıştır. Aristoteles insanı, insan 

altı varlıklardan ayıran temel farka, düşünme derken; Kant'a göre düşünme, yargılamak; Descartes'e göre 

de, var olmaktır. Bilim adamlarından birçoğunun değerlendirmesine göre düşünce, bilişsel farkındalık 

temelinde; kendini bilme, kendini adama ile neden-sonuç ilişkileri ve benzetmelerin niteliklerinde; 

eleştirel, yaratıcı düşünme ile problem çözme gibi düşünme süreçlerinin temel düşünme becerileri 

sonucunda ortaya çıkar (Keskin, 2009; Aydın & Çelik 2013; Doğan, 2013).  

Üst düzey düşünme ise, mevcut bilgilerin ötesine geçen, zihinsel bir süreç, manipülasyon olup; 

sessiz konuşma ya da Dewey’in terminolojisiyle, derinlemesine düşünmedir (Gündoğdu, 2012; Semerci, 

1999).  Buradaki temel düşünme becerileri, odaklaşma, analiz etme, değerlendirmedir. Bunlardan 

odaklaşma becerisi, bir konu, bir sorun üzerinde yoğunlaşma olup; bu beceri ile problemi tanımlamak 

amaçları saptamak, bilgi toplamak ve organize etmek esastır. Analiz etme becerisinde ise, parça ile 

ilişkiler incelenip, bilgi açıklanır; bunun, temel niteliklerle ilişkisi ve kalıpların tanımlaması yapılır. 

Düşüncelerin akla uygunluğunu, niteliğini ortaya koymak da değerlendirme becerisidir. Bu beceri ile 

kanıtlama, kavram, ölçüt ve ilke oluşturulur.   

Hepimiz sorun çözmenin ilk adımını oluşturan düşünmeye ihtiyaç duyarız. Bu nedenle, 

İlköğretimden Yükseköğretim’e kadar, her düzeydeki öğrencinin eğitimin hangi aşamasında yer alıp 
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almadığına bakılmaksızın; hepsinden, derin düşünmeyi içselleştirmesi istenir. Bu nedenle Türkiye'de, 

2006-2007'den itibaren Ortaokul öğrencilerine haftada bir saat “düşünme eğitimi“ dersi verilmeye 

başlanırken; Liselerde önceden beri var olan felsefe grubu dersleriyle düşünce eğitimi ile derin düşünme 

çeşitlendirilmiştir. Üniversitelere gelince, XII. Yüzyıldan itibaren, bilimsel sistematiğe uygun bir derin 

düşünmeyi benimsemeye başlamışlar ve üst düzey düşünme süreçleriyle becerilerin niteliğini arttırmak 

için, bilişsel farkındalığın içselleştirilmesi yönünde iş gören eğitim kurumları olarak yapılanmışlardır 

(Rukancı & Anameriç, 2004).   

Amacımız düşünme anlayışını, Bilgiyi Sevgiyle Bütünleştiren Üniversite sloganıyla benimsemiş, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin derin düşünme temelli bilgi oluşturup dağıtmasını;  Üniversite'nin 

Eğitim Fakültesi öğrencileri örneğinde ortaya koymaktır. Bu çerçevede düşünme,  “felsefe grubu dersleri” 

örneğinde, yani bu dersleri gören Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 

Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin 

düşünme düzeyleri belirlenmiş ya da düşünmeyi ne düzeyde ihtiyaç olarak algıladıkları ve onu 

içselleştirdikleri ortaya konulmuştur.  

MATERYAL VE METOT 

Çalışmada, tarama modelinde betimsel yöntem benimsenmiş, nitel analiz yöntemlerinden 

doküman analizi kullanılmıştır.  Analiz sonrası, gönüllü öğrencilerle mülakat yapılmış; nicel sonucun 

arka planı değerlendirilmiş ve durum nedir sorusuna yanıt aranmıştır. Evren, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi öğrencileri iken; örneklem, bu Üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düşünme ile ilgili felsefe 

grubu derslerini gören öğrencilerdir. Araştırma örneklemindeki öğrencilerden, sınavlarda derin düşünme 

sorularını cevaplayan, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği 

programlarındaki öğrencilerle, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

programındaki öğrencilerden 2667’sinin on yıllık eğitim-öğretim süresini kapsamaktadır. Bu eğitim-

öğretim süresi, 2005-2006’dan başlayıp, 2014-2015 eğitim öğretim dönemine kadar devam eder. Bu 

sürenin son iki eğitim-öğretim yılının değerlendirme sınavları, bağıl değerlendirme; öncekiler ise, mutlak 

değerlendirme sisteminde yapılmıştır. Öğrencilerin on yıllık eğitim-öğretimleri süresince, derin düşünme 

sorularına, felsefe dersi için, yapılmış felsefe yerine, felsefe yapma şeklinde verdikleri cevaplar, eğitim 

öğretim yılları esas alınarak, nicel şekilde değerlendirilmiştir. Son eğitim öğretimin bahar dönemindeki 

her programdan, gönüllü üç öğrenci ile de görüşmeler yapılmıştır.  

Nicel değerlendirmede, öğrencilerin puan türü ile taban ve tavan puanları, öğrenci sayıları, 

bunların düşünme sorusuna verdikleri cevap sayısı ve bunlara karşılık gelen yüzdelikler, tablolar şeklinde 

belirtilerek değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği 

programlarındaki öğrenciler için, on eğitim-öğretim yılı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

programındaki öğrencilerden için ise, son üç eğitim-öğretim yılı esas alınarak yapılmıştır. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

201 

BULGULAR 

Fakültenin üç ayrı programı ile ilgili, felsefe grubu dersleri örneğindeki düşünme analizi verileri; 

her bir program için, mutlak ve bağıl değerlendirme şeklinde oluşturulmuş tablolarla verilmiştir.   

Tablo 1. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Akademik yıl Puan türü Taban puan Tavan puan Öğrenci Düşünme Yüzde 
2005 - 2006  Eşit ağırlık 312,5 322,7 70 6 8,6 
2006 - 2007 Eşit ağırlık 2 300,8 317,6 83 5 6,0 
2007 - 2008 Eşit ağırlık 2 316,8 327 110 2 1,8 
2008 - 2009 Eşit ağırlık 2 309 354,7 119 2 1,7 
2009 - 2010 Eşit ağırlık 2 308,4 315,2 168 1 0,6 
2010 - 2011 Türkçe-Mat2 431,2 452 157 1 0,7 
2011 – 2012 
/Toplam-Ort. 

Türkçe-Mat2 400,2 457 158 
708 

2 1,3 
20,7 – 2,96 

2012 – 2013 Türkçe-Mat2 372,5 413,1 226 6 2.6 
2013 – 2014 Türkçe-Mat2 352 370,7 132 7 5,3 
2014 – 2015 
/Toplam-Ort. 

Türkçe-Mat2 318,8 346,5 116 
474 

7 6 
13,9 – 4,63 

  

 

Grafik 1. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Akademik yıl Puan türü Taban puan Tavan puan Öğrenci Düşünme Yüzde 
2005-2006 Sözel 316 328,6 113 4 3,5 

2006-2007 Sözel 2 309,4 319,4 128 4 3,1 

2007-2008 Sözel 2 313,6 328,5 27 10 37 
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2008-2009 Sözel 2 311,5 317,5 142 2 1,4 

2009-2010 Sözel 2 305,3 327 123 3 2,4 

2010 – 2011 Türkçe-sosy1 399,7 447 32 8 25 

2011 – 2012 
/Toplam-Ort. 

Türkçe-sosy1 392,3 424,6 111 
676 

2 1,8 
74,2- 10,6 

2012 - 2013 Türkçe-sosy1 373 404,6 116 2 1,7 
2013 - 2014 Türkçe-sosy1 361 415,3 94 5 5,3 
2014 – 2015 
/Toplam-Ort. 

Türkçe-sosy1 358,4 395,2 88 
243 

4 4,6 
11,6 – 3,87 

 

 

Grafik 2. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Tablo 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Akademik yıl Puan türü Taban puan Tavan puan Öğrenci Düşünme Yüzde 
2011 – 2012 Türkçe-Mat3 445,7 458,8 120 6 5 

2012 – 2013 Türkçe-Mat3 410,4 423,7 132 7 5.3 
2013 – 2014 Türkçe-Mat3 394,5 422,2 98 10 10,2 
2014 – 2015 
/Toplam-Ort. 

Türkçe-Mat3 390 423,2 106 
456 

11 10,4 
  25,9 – 8,63 
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Grafik 3.  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

 

Grafik 4. Programlara Göre Öğrencilerinin Düşünme Analizi 

Tablolarla grafiklerin okunmasından anlaşıldığı gibi, öğrenciler; on yıllık eğitim öğretim 

süresince, her eğitim öğretim döneminde, derin düşünme sorularını, % 40’a bile ulaşmayan oranlarda 

cevaplamışlardır. Bu durum, öğrencilerin düşünmeden çok, düşünce sorularını cevaplamayı tercih 

ettiklerini gösterir. Örneğin, Sınıf Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği 

bölümlerinin, mutlak değerlendirme sistemindeyken düşünme sorularına verdikleri cevaplar, toplamda % 

20,7 ve % 5, ortalamaları da % 2,96 ile % 5 iken; bağıl değerlendirme sisteminde, toplamda % 13,9 ile % 

25,9, ortalamaları da % 4,63 ile % 8,63 şeklinde yüksek tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliğindeki mutlak değerlendirme toplamı % 74,2, ortalaması da % 10,6 iken; bağıl değerlendirme 

sistemindeki toplam % 11,6 ortalama ise % 3,87’dir.  Buradan, değerlendirmeye dâhil edilen öğrencilerin 

derin düşünme ile düşünceye karşı tutumları, benzer araştırmalarda da belirtildiği gibi, aldıkları puan türlü 

ile sınıflarının sayısal büyüklüğüne göre değişmektedir (Doğan, 2013; Demir, Kaya, 2015).   
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Öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Rehberlik Psikolojik 

Danışmanlık Öğretmenliği bölümlerine, farklı puan türlerine göre girmekte; önceki öğrenimlerinde de 

felsefe grubu dersleriyle soyut düşünme yeteneklerini geliştiren bazı dersler almaktadır. Üniversitede 

verilen felsefe grubu dersleri, tıpkı önceki eğitimlerinde alındıkları gibi, giriş düzeyinde (felsefe,sosyoloji, 

sosyal değişme, çocuk hakları..) ve Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği giriş formatında verilmektedir. 

Bu format, giriş derslerinin temel kavramlarıyla, ana dalları,  ana problemleri, tarihi gelişim temalarında, 

Sokratik yöntem kullanılarak uygulanmaktadır. Böyle bir tutumla, konular üzerinde öğrencilerin 

düşünmesi sağlanmakta ve düşünce üretmeleri teşvik edilmektedir. Bu felsefe grubu derslerinin eğitimi 

ile öğrencilerde problem bilinci oluşturulurken; onlarda, yaşantıları süresince kullanacakları deneyimler 

sağlanmakta; deneyimin boyutları da, temel kavramları sorgulamak, öngörü, anlama yeteneği 

kazandırmak, kişisel deneyim, özgüven vermektir(Akdag, 2002).   

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin puan türleri Eşit ağırlıklı, Sözel, Türkçe-Sosyal ve Türkçe-

Matematik gibi farklı olmasına rağmen, sonucun hepsinde düşük çıkması; puan türünden çok, sınıfların 

yoğunluğu ve puan türlerinden,  Türkçe-Matematik puan türlerine sahip olanların, Türkçe-Sosyal ve 

Sözel puanlı öğrencilere göre, derin düşünmeye daha eğilimlidir (Kökdemir, 2012). araştırmamızda da, 

bu puan türüne sahip öğrencilerin düşünme sorularını, diğerlerinden daha yüksek oranda cevapladıkları 

bulunmuştur.   

Her gruptan gönüllü üç öğrenci ile yapılmış görüşmede,  giriş dersleri temel kavramlar ve felsefe 

tarihi gelişim öğretimiyle sınırlandırılmasının iyi olacağı belirtilmiştir. Bu durum felsefe dersi için, 

yapılmış felsefeden yüksek not almanın mümkün olduğu, mevcut sorularla iki tam günlük çalışmayla bile, 

geçebilecekleri notu zor aldıklarını, bazen bunu da alamadıklarından mağdur olduklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin görüşmelerde belirttikleri, sınav sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde de anlatılanlar 

doğrulanmaktadır. Örneğin, felsefi düşünmenin temel şartı, felsefe öğretiminin nasıl yapılması gerektiği 

şeklindeki bir soruya,  düşünme eğitimi yapılmalı diye cevap veren öğrencilerin oranı % 10 iken; 

yaşadığınız yeri sosyolojik düşünme ile değerlendirin sorusuna verilen cevap yüzdesi de aynıdır. Felsefi 

tavrın nasıl oluşacağıyla ilgili çoktan seçmeli bir soruya verilen cevap oranı ile sosyolog mantığı ile 

güncel bir olayın değerlendirilmesine verilen cevap oranı, birbirine yakın bulunmuştur( % 14).  Felsefe 

nedir sorusuna, düşünme etkinliğidir şeklinde cevap veren öğrenci oranı ile sosyoloji sözcüğünün Latince 

analizine, birliktelik diyenlerin oranının da  % 19 olarak bulunması, nicel sonucu bir başka açıdan 

doğrulamıştır.  

TATRIŞMA 

Bağıl sistemle birlikte felsefe grubu derslerinde başarının artmış olarak gözükmesi, bu derslerin 

temel kazanımlarından düşünmenin benimsenip içselleştirilmesinden çok; sınıfın, düşünme nitelikli 

soruları cevaplamak yerine, düşünce düzeyindekileri tercih etmelerinden ileri gelmektedir. Bu durum, 
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düşünme derslerinden felsefede; felsefeyi oluşturan dört temel işlevin (kişiyi günlük sorunların ötesinde, 

yaşam ve evrenin anlamına ilişkin ussal bir dünya görüşü arayışına yönelterek, entelektüel ilginin beslenmesi; kişide, 

iyilik ve kötülük ölçütlerine ilişkin yetkinlik duygusunu uyandırıp, onun, etik ve estetik normları değerlendirmesinin 

sağlanması; eleştirel düşünme yöntemini işlemesi ve bilgi ile bilgeliği kaynaştırmasını sağlama) öğrencilere, 

yeterince kazandırılıp kazandırılamadığını tartışılır hale getirmektedir(Yıldırım, 1999). 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde felsefe grubu dersleri gören öğrencilerle 

ilgili böyle bir sonuç, adeta XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Medreselerinde felsefeye önem 

verilmemeye başlanıp, 2. Planda bir ders; hatta zararlı bilimler arasında gösterildiğini hatırlatır (Öktem, 

2004).  Çünkü araştırma gurubundakilerin yapılmış felsefeyi tercih etmeleri, felsefe yapmaktan 

uzaklaşılmak üzere olduğunun belirtisidir. Diğer yandan öğrencilerin, araştırmacıların anketlerine 

verdikleri cevaplarında ya da söylemlerinde, bu eylemlerini doğrulamamışlardır. Öğrencilerin 

eylemleriyle söylemlerinin farklılığı, benzer bazı araştırmacılar tarafından da doğrulanmıştır. Örneğin, 

sınıf öğretmenliği öğrencileri, eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerinin değerlendirilmesinde; 

öğrenmenin problem çözme, araştırma ile sağlanabileceğini beyan ederlerken; Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği öğrencileri de yansıtıcı düşünme becerileriyle ilgili ankette, bu düşünceye tamamen 

katıldıklarını belirtmişlerdir (Aydın & Çelik, 2013; Çoban, 2002).  Benzer bir sonuç, YGS sınavı 

sorularıyla ilgili yapılmış araştırma da bulunmuştur. Örneğin, 2010 - 2013 yılları YGS sınavı 

değerlendirmesinde, sosyal bilgiler soruları içerisinde en az felsefe sorularının bulunduğu, 2013 yılından 

itibaren de, felsefe grubu derslerinin sorularının yerini ağırlıklı olarak din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersleri sorularının aldığı, öğrencilerin de felsefe grubu derslerine yönelik beklentisinin olmadığı tespiti 

yapılmıştır (Biçer, 2013; Akdağ, 2002). Başka bir deyişle, daha üniversiteye gelmeden, düşünme temelli 

bir ders olan felsefe grubu derslerinden felsefede, varlık ve ahlak felsefesine daha fazla yer verilmesinden 

dolayı, öğrencilerin felsefeyle tanışma ünitesini yeterince görmedikleri, yeterli kazanım olmadığı ve üst 

düzey düşünme becerilerini de geliştiremedikleri tespit edilmiştir (Korkmaz & Yeşil, 2009; Biçer, 2013). 

Dolayısıyla, felsefe grubu derslerinin temel kavram, bilgilerinden yoksun ve içselleştirmemiş şekilde 

Üniversiteye gelen öğrencilerden, yüksek düzeyde bir düşünme performansı göstermesi 

beklenilmemelidir. Bu duruma bir de, test ağırlıklı sınavlarla, sınavları sınıf ortalamasını esas alan bağıl 

değerlendirme sistemi eklenince, durum daha da vahimleşmektedir. Çünkü bağıl sistemde öğrenci, kendi 

başarısı kadar, hatta bundan daha çok; sınıf ortalamasına oldukça önem vermektedir (Anon 2, Madde 4b). 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Düşünme kazanımı için, 30 kişiyi geçmeyen sınıflar gerektiği tespitinin çok önceden yapıldığı 

hatırlandığında (Akdağ, 2002; Doğan, 2013); Amfi kalabalığındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi öğrencilerinden, felsefe grubu derslerinden derin düşünme kazanımı ve içselleştirmesi 

pek beklenilmemelidir.   
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Düşünme eğitiminin oldukça küçük yaşlarda verilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle (Ülger, 

2012; Doğan, 2013), öğrencilerin bu eğitimine Okulöncesi’nden başlanılmalı ve Ortaöğretimdeki 

düşünme eğitimi derslerinin programlarını yeniden düzenlemeli ki, öğrenciler Üniversitelere de çok da 

bilinçsiz bir şekilde gelmesinler. Bunun için eğitim sistemimiz felsefe grubu derslerinin eğitimi 

bakımından hem biçimsel yapı; yani amaç, rol ve kaynakların dağılımı, öğretim güçleri, içerik, yöntem, 

hem yetki etki ve bağlaşım kalıpları açısından yeniden ele alınması gerektiği kanısındayız.     

Türk Toplumunun felsefe grubu derslerinden felsefeyle tanışması, pozitivizm yaklaşımı temelli 

bir felsefeyle olduğundan, yaklaşık son iki yüz yıldan beri toplum; felsefeyle mesafeli olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde de pozitivist yaklaşımla felsefe yapılmaya devam edilmesi kararı, başta felsefe 

olmak üzere, bu grup derslere olumsuz bakılır olmuştur (Yıldırım, 2013). Bu durum, öğrenciler tarafından 

felsefenin soyut, karmaşık, zor bir ders olarak algılanmasına yol açmıştır (Doğan, 2013). Bunu aşmak 

için, felsefe-sözlü kültür ilişkisinden yararlanılabilir. Felsefe ile sözlü kültür, aynı kaynaktan beslenen 

farklı alanlar olduğu gerçeğinden hareketle (Taşdelen, 2013), bunlar; birbirilerinin diline çevrilerek, her 

düzeydeki felsefe dersinin soyut konuları, sözlü gelenek öğeleriyle somutlaştırılabilir. Bu durum görüşme 

yapılan öğrencilerin, felsefe dersinin bol görsellerle desteklenerek işlenmesi isteklerinden de anlaşılmıştır.   

Az okuyan bir kültürden geldiğimizden, öğrencilerden istediğimiz düşünme okumalarının 

İnternetten alınmış özetlerden hazırlandığı hatırlandığında, derin düşünmeye ilgi ve kazanım için 

önümüzde uzun bir yol olduğu anlaşılır.  Bunun için Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerine, sadece giriş 

dersleriyle yetinme yerine, birbirilerini hiyerarşik şekilde takip eden felsefe grubu dersleri konularak; 

nasıl düşünmemiz gerektiği yerine, neyi düşünmemiz gerektiğiyle eğitim öğretim yapılmalıdır.  

KAYNAKÇA 

Anon1. Düşünme-Vikipedi:http://tr.vikipedia.org(İ.T. 27/03/2015) 

Anon 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağıl Sistem Yönetmeliği, Madde 4b, www.mu.edu.tr/data 
/.../Bağıl%20Not%20Sistemi%2027.12.12.pptx(İ.T. 03/02/2015)  

Akdağ, B. (2002). Ortaöğretimdeki Felsefe Derslerinin Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25, 11-28; http://e-
dergi.marmara.edu.tr/maruaebd/article/view/1012001659(İ.T. 12/05/2015)  

Akınoğlu, O. (2003). Bir Eğitim Değeri Olarak Eleştirel Düşünme, Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (1), 7-25.  

Aydın, M.& Çelik,T. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (11), 169-181; 
http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=34(İ.T. 15/05/2015)    

Biçer, B. (2013). Felsefe Gurubu Dersleri (Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) Öğretim Programları ve LYS 
Sorularının Karşılaştırmalı Analizi, Cumhuriyet International Journal of Education, 2 (3), 1-14; 
http://www.arastirmax.com/kategori/dergiler/cumhuriyet-international-journal-education (İ.T. 17/05/2015)    

Çoban, A. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Eğitim Sürecine İlişkin Felsefi Tercihlerinin 
Değerlendirilmesi, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311-318, 
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/76.pdf(İ.T.17/05/2015)   

http://www.arastirmax.com/kategori/dergiler/cumhuriyet-international-journal-education


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

207 

Doğan, A. (2013). Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Öğretim, Middle Eastern & African Journal of Education 
Research, 3, 6-20, http://majersite.org/issue3/1dogan.pdf  (İ.T.18/05/2015) 

Demir, Ö.D. & Kaya, H.İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Farkındalık Beceri Düzeylerinin Eleştirel 
Düşünme Durumları İle İlişkilerinin İncelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 35-68, 
www.pedegog.net(İ.T. 15/0572015)  

Gündoğdu, H. (2012). Niçin Eleştirel Düşünemiyoruz? Eleştirel Düşünmenin Engelleri, Bilim ve Aklın 
Aydınlığında Eğitim, 146, 43-52, 
http://www.vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Egitim/Dusunme_Surecleri/Nicin_Elestirel_Dusunemiyoruz
.pdf(İ.T.19/0572015) 

Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2009). Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri, 
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 19-28, http://kefad.ahievran.edu.tr/arsiv/102.html(İ.T. 
15/05/2015)  

Keskin, A. (2009). İlköğretim Düşünme Eğitimi Dersi (6.,7., Ve 8. Sınıf) Öğretim Programının 
Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
http://yarbis1.yildiz.edu.tr/web/userFiles/dosya31f6e1c7082dfe5498a5c1c999eca5b6.pdf (İ.T.18/05/2015) 

Kökdemir, D. (2012). Üniversite Eğitimi ve Eleştirel Düşünme, Pivolka, 21 (7), 16-19, 
http://www.elyadal.org/pivolka/21/ed.htm(İ.T.19/05/2015) 

Öktem, Ü. (2004). Osmanlı Medreselerinde Felsefe, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uyulama Merkezi 
Dergisi OTAM, 15, 257-269, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/otam/article/view/5000085395 (İ.T.19/05/2015) 

Rukancı, F. & Anameriç, Ç.H. (2004). Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale, Felsefe Dünyası, 39 
(1), 170-186, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3/(İ.T.20/05/2015) 

Semerci, N. (1999). Öğretmenin Görevi: Düşünmeyi Geliştirmek,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 9(1),  209-216,  http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt9/sayi1/209-216.pdf (İ.T.20/05/2015) 

Taşdelen, V. (2013). Felsefe Kültürü ve Sözlü Geleneğin İmkânı, Turkish Studies International Periodical 
For The Languages, literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1283-1296, 
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=5728&Detay=Ozet  (İ.T.21/05/2015)   

Ülger,  M. (2012). Türkiye’de ve Dünyada Felsefe Öğretimi Üzerine Dr. Hacı Mustafa Açıkgöz ile söyleşi, 
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 146, 53-61, http://baae.meb.gov.tr/index.php/joomlaorg/viewcategory/13-
2012-yili(İ.T.21/05/2015)   

Yıldırım, Cemal. (1999). Uygarlık açısından felsefenin işlevi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, 16; http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/issue/view/29 (İ.T.21/05/2015)   

Yıldırım, Ali. (2013). Günümüz Türk Toplumunda Felsefeye Yönelik Olumsuz Bakışın Tarihsel Arka Planı 
Üzerine Bir İnceleme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2), 201-224; 
http://dergipanel.gop.edu.tr/dosya/dergi_4/yayimlananlar/yil_2013_sayi_2/ILHYT130208.pdf (İ.T.21/05/2015)   

  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

208 

EĞİTİM FELSEFESİ BAĞLAMINDA; ÜLKEMİZDE VERİLEN KONSERVATUVAR 

EĞİTİMİNİN YERİ, KONUMU VE İÇERİĞİNE DAİR BİR ELEŞTİRİ 

 

CRITICISM OF CONSERVATORY EDUCATION IN OUR COUNTRY IN TERMS OF 

EDUCATIONAL PHILOSOPHY; ART EDUCATION'S PLACE, LOCATION AND CONTENT. 

 

Öğr. Gör. Şanser vurgun - Funda Yazıksız 

Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro Bölümü, Aydın, 

sanser_v@hotmail.com,  

Hacettepe Üniversitesi, Opera Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara, fundayaziksiz@hotmail.com  

 

 

ÖZET 

Konservatuvar eğitimi ülkemizde sanatın farklı dallarında verilen sanatsal eğitimler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu eğitimler uzun ve meşakatli bir program çerçevesince öğrencilere aktarılmaktadır. Yorucu ve 
yıpratıcı bir süreçten geçen öğrenciler, mesleklerini yapmak için yeterli olduğu düşünülen bir birikim ile mezun 
edilmektedir. Okullarda verilen eğitimler sanatsal açıdan önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu eğitim 
kurumları aynı zamanda dünya görüşünün geliştirilmesinin gerektiği, farklı açılardan entelektüel birikimlerin 
arandığı okullar da olmalıdır. Böylece daha nitelikli bireyler yetişecektir. Eğitimin gelişmesi sadece temel derslerin 
daha verimli geçmesiyle olmamakta, eğitim programlarının daha geniş bir ders skalasında hazırlanmasıyla 
olabilmektedir. Böylece daha donanımlı bireyler yetişecektir. Bu çalışmamızda okullarda verilen sanat eğitimi 
eğitim felsefesi bağlamında incelenecek, sanat dallarında verilen eğitim genel olarak sanat felsefesi bağlamında 
irdelenecek, ve aksaklıklar ile çözüm yolları belirtilecektir. Yapılan çalışmada literatür taraması yolu kullanılacak ve 
özgün eleştiriler ile sonuç belirtilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sanat Felsefesi, Eğitim Felsefesi, Sanat Eğitimi, Konservatuvar, Konservatuvar 
Eğitimi. 

ABSTRACT: 

Conservatory education; are given artistic training in different branches of art. This training is long and 
messy. Students go through a grueling training and psychologically debilitating. They are graduating with a 
sufficient accumulation. Given trainings is very important in terms of the artistic education. Artistic training is not 
enough. intellectual accumulation is also required. So students should develop themselves in different areas. Lessons 
should be learned from the different scala. Students's equipment increases. In this study; arts education in the 
schools will be examined in the context of the philosophy of art. Disruptions and remedies shall be specified. İn this 
study; literature screening will use. 

Keywords: Philosophy of Art , Philosophy of Education , Arts Education, Conservatory , the Conservatory 
Training. 
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Konservatuvar eğitimi ülkemizde küçük yaşlardan itibaren başlayan, sanat dallarına göre 

şekillenen zorlu bir süreçtir. Bu süreç hem eğitmen/akademisyen hem de öğrenci odaklı bir şekilde süren, 

okulun da verdiği eğitim sonucu bütünleşen bir yapıya sahiptir. Son yıllarda ülkemizdeki konservatuvar 

eğitimi incelendiğinde hem eğitimin gerilediği, hem ülkemizin bir sanat politikası bulunmadığından 

dolayı istihdamın yeteri kadar yapılamadığı su götürmez bir gerçektir.  

Bu çalışmamızda eğitimin kökeninden yani felsefesinden yola çıkarak konservatuvar eğitimine 

dair bir eleştiri yapılmış, bu bağlamda da öneri ve sonuç bölümleri hazırlanmıştır. 

Eğitim Olgusu: 

Eğitim sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde; bu kelimenin karlışığı İngiliz dilindeki eğitim 

sözcüğünün karşılığı “education” dır. Bu sözcük Latince bir kelime olan “educere” kelimesinden den 

türemiştir. Educere temel itibariyle  “kaldırmak, çıkarmak, ileri koymak” anlamına gelmektedir. Burada 

öne çıkan mana aslen daha çok “kişiye belli bir vasfın kazandırılması değil de onda var olanları ortaya 

çıkartmak, kişinin kendi var oluşunu gerçekleştirmesini sağlamak” anlamına gelmektedir. Aynı kelime ile 

ilgili olarak  Almanca’da eğitime karşılık gelen sözcük “Erziehung” dur. Bu sözcük ise eski Alman 

dilindeki “Herausziehen” anlamına gelen “İrziohan” sözcüğünden türemiştir. Anlam itibariyle ise “çekip 

çıkartmak, içindekini açığa çıkartmak” anlamındadır. Bizim dilimiz bakımından incelendiğinde; 

Türkçedeki sözcük olan “Eğitim” ise “eğ” kökünden türemiştir. Bu daha çok “eğmek, bükmek ve 

istenilen şekle sokmak” şeklinde bir anlamı ifade etmektedir.27 

Eğitim ve Felsefe İlişkisi: 

Eğitim; bireyin kendi hayatı içerisinde davranışları ve birikimleri yolu ile belirli amaçlar 

dahilinde istenilen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Bu süreç bilenle bilmeyenin verilen bilgiler 

ışığında sınandığı ve ayırt edilmesinin sağlandığı bir zaman dilimidir. Bu olgu farklı bilim çevrelerince 

farklı şekillerde ele alınmaktadır.  

Felsefe ise; bir tür bilgelik seviyesidir. İlk bilim olarak ortaya çıkan felsefe insani bir faaliyettir ve 

insan aklının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Felsefe hayatı ve gerçekleri sorgular, olması gerekeni 

araştırır ve bunun için yapılması gerekenleri betimler.  

İlk bilim olan felsefe ortaya çıkışı itibariyle tüm bilimleri kendi içinde barındırmıştır. Akabinde 

geçen zaman dilimi içerisinde meydana gelen gelişmeler dahilinde felsefeyi oluşturan bilimlerin her biri 

kendi başlarına özerk bir biçimde özellikleri dahilinde sınıflandırılmış ve gelişmeye devam ettirilmiştir. 

Özellikle eğitim ilk başlarda politikanın içinde görülmekte idi. Hatta hem eğitim hem de politika 

                                                            
27 Yayla, Ahmet, Eğitim kavramının etik açıdan analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, 
Sayı:I, Haziran 2005 
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felsefenin ana dallarından biriydi. Fakat yeniçağ başlarından itibaren eğitim politikanın konusu olmaktan 

kurtulmuştur.28  

Eğitim Felsefesi: 

Eğitim felsefe ile ilişkisine değinmiş olduğumuz gibi ortaya çıkan doğal bir sonuç ile birlikte 

denebilir ki; eğimin felsefe ile ilişkisi doğal bir sonuçtur. Çünkü ilk bilim olan felsefe; her bilimle 

bağlantı içindedir. Felsefe bilimi ile uğraşan bazı bilim adamlarına göre eğitim felsefesi ahlaki ve sosyal 

felsefenin bir parçasıdır. Bazılarına göre ise eğitim felsefesi eğitimin bir alt dalı konumunda 

bulunmaktadır. bu hususta filozofların görüşlerinden faydalanmak gerekirse; Kilpatrick, eğitim 

felsefesini, eğitimin ne yapması gerektiğini belirlemeye çalışan bir çaba olarak görürken; Brauner ve 

Burns ise, eğitim felsefesini felsefi düşüncelerin eğitime adapte edilmesi şeklinde yorumlamışlardır. Yani 

başka bir deyişle eğitim felsefesi, eğitimi engelleyen sorunları, eğitime yön veren kavram ve düşünceler 

ile ilkeleri açıklamaya çalışan ve bu konuda çalışmaların içerildiği bir bilimdir demişlerdir.29  

Eğitim felsefesinin konularını ve içeriğini incelediğimizde ise; eğitim felsefesinin eğitim 

politikalarını ve uygulamalarını inceleyen, bunlara yön veren varsayım-inanç-tutarlılık gibi alışkanlıkları 

kontrol eden bir konu bütünlüğüne sahip olduğu, bu bağlamda çeşitli hipotezler oluşturarak yeni 

yöntemlerin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Konuları dahilindeki içerikleri ile eğitim 

felsefesinin bunlardan bir bütün oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz.30  

Eğitim felsefesi eğitimin her alanına ilişkin yargılarda bulunabildiği ve her alanında 

konumlanabildiği gibi eğitime dair ortaya konan düşünceler pek tabii ki konservatuvar eğitimi için de 

geçerli olmaktadır.  

Konservatuvar Eğitimi: 

Konservatuvar eğitimi; ülkemizde sanatçı yetiştiren kurumlar olarak bilinen eğitim kurumlarında 

içeriğinde ilgili ana sanat dalı ile ilgili bilgilerin ve eğitimlerin verildiği eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim 

kurumları ülkemizdeki üniversitelerin lisans eğitimleri ile aynı akademik niteliğe sahip olup verilen 

diplomalar mezun öğrencilerin sanatçı ünvanı ile meslekleri ilgili kurum, kuruluş yada sektörlerde 

çalışmalarına olanak sağlamaktadır.  

Bu okullarda verilen eğitim, sanat öğrencilerinin nitelikli bir biçimde yetişmelerinin sağlanması 

için özellikle eğitimin odak noktası olan sanat dalıyla ilgili olarak bireysel anlamda verilmektedir. Birebir 

eğitmenleri ile çalışan öğrenciler sanatlarını en iyi şekilde yerine getirmek ve donatılmak suretiyle mezun 

olmakta ve hem sanat hem de ileriki yaşamlarına hazırlanmaktadırlar. 

                                                            
28 Ergün Mustafa, Eğitim Felsefesi, Pegem Akademi Yay., s.1-4, Ankara, 2014. 
29 Ergün Mustafa, Eğitim Felsefesi, Pegem Akademi Yay., s.4-5, Ankara, 2014. 
30 Age, s.5. 
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Ülkemizde genel olarak konservatuvarlar lise sonrası eğitim veren kurumlar olmakla beraber kimi 

okullar ise ilköğretim ve lise düzeyinde de eğitim yapmaktadırlar. Bu şekilde erken yaşta yetişmesi 

gereken sanatçıların sanat hayatına başlamaları sağlanmaktadır. Bilhassa virtüözler bağlamında gerekli 

olan bu durum keman, viyola gibi müzik çalgılarının daha etkin bir biçimde çalınmasını ve çalgılara ait 

olan fiziki gelişimin sağlanması hususunda son derece etkili olmaktadır. 

Öğrenci Seçimi:  

Öğrencilerin konservatuvar eğitimine alınması ilgili sanat dalının özelliklerine göre 

yapılmaktadır. Burada aslen öğrencinin eğitime alınmasından ziyade eğitime seçilimin gerçekleştirilmesi 

söz konusudur denebilir. Öğrenciler yaş, fiziki şartlar, eğitimin gerektirdiği müzikal yada sahnesel 

donanım ile ilgili yetenek sınavları dahilinde eğitime alınmaktadır. Genelde iki yada üç aşamalı 

gerçekleştirilen sınavlar aday öğrencilerin yeterliliklerinin ve başarılarının ortaya konması için önemli 

birer gösterge sayılmaktadır. ( Aday öğrencilerin seçilimi ile ilgili uygulanan ve bilhassa ülkemizde 

gerçekleştirilen “eleştirilere” öneriler bölümünde yer verilmiştir.) 

Eğitimin Gerçekleştirilmesi: 

Öğrenci seçiminin ardından başlanılan eğitim bilhassa öğrenciler için hem eğitimsel, hem de 

psikolojik açıdan meşakatli bir yoldur. Bu yola atılan öğrenci hem sanat dalı ile ilgili olarak çok fazla 

alıştırma yapmalı, hem de niteliği itibariyle “ego” nun oldukça fazla bir biçimde hüküm sürdüğü bu 

eğitim içerisinde psikolojik olarak yıpranmaya maruz kalmaktadır.  

Eğitime alınan öğrencilerin sayısı diğer lisans programlarına göre oldukça azdır. Öğretim 

elemanlarının ve mesleğin gerektirdiği eğitimin özelliklerinden dolayı maksimum 10-15 kişilik sınıflarla 

başlanılan eğitim mezuniyet aşamasında 2-3 kişiye kadar düşebilmekte ve hatta bazı yıllarda belirli 

alanlarda mezun dahi verilememektedir.  

Okulların eğitim skalalarına bakıldığında ise genellikler sanat dalının gerektirdiği temel dersler 

(örneğin opera ana sanat dalı için; şan, sahne, opera yorumu vb. gibi) bulunmakta, bunların dışında ise 

kültür dersleri olarak da adlandırılan dersler (mitoloji, felsefe) ve Yüksek Öğretim Kurumu’ nun zorunlu 

olarak okutulmasını uygun gördüğü diğer dersler ( Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, İnkılap Tarihi) 

okutularak öğrenciler yetiştirilmektedir. 

Okullarda (yukarıda da andığımız gibi) belirli derslerde toplu halde, belirli derslerde ise bireysel 

dersler yapılmaktadır. Toplu halde yapılan derslerin (bilhassa Yüksek Öğretim Kurulu dersleri) sınavları 

geleneksel sınav usullerine göre yapılmakta olup, bireysel derslerin sınavları ise sınav komitesi önünde 

öğrencilerin dönem içerisinde sınav zamanına dek yapmış olduğu çalışmaların uygulanması ve sınanması 

ile ilgili bir nitelik taşımaktadır. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

212 

Eğitmenlerin/Öğretim Elemanlarının/Akademisyenlerin Yeterliliği : 

Konservatuvarlarda çalışan eğitmenlerin profilleri incelendiğinde genel olarak ulaşılan sonuç; 

eğitmenlerin büyük bir bölümünün eğitimini verdikleri bölümün mezunu olduğudur. Fakat yeterli 

akademisyenin bulunamadığı okullarda bu durum; ilgili sanat dalına yakın alanlardan mezun kişilerce 

yada ilgili sanat dalı ile ilgili olarak profesyonel bir biçimde çalışan yada devlet kurumlarında ilgili sanat 

alanı ile alakalı kadrolarda görev yapan personelce “dışarıdan destek sağlanarak” giderilmektedir. 

Profesyonelce iş yapan kişilerin eğitim vermeleri pek tabii ki çok daha kabul edilebilir bir niteliğe 

sahip olsa da bu durum “eğitimi bilme” odaklı bir anlayışa ters olduğundan dolayı zaman zaman eğitim 

olgusuna ters sonuçlar doğurabilmektedir. Bilhassa öğrencilerin eğitimi hususunda sadece işini iyi yapan 

kişilerin, sırf bu nedenden ötürü “hocalık yapmaya çalışmaları” öğrencileri sanki bir deney 

tahtasıymışçasına kullanmalarına sebebiyet vermektedir. Bu kişiler işlerinde her ne kadar çok başarılı 

dahi olsalar, yaptıkları iş eğitim olunca bu konuda herhangi bir bilgileri olmadığından dolayı ancak bir 

nevi alaylı bir biçimde “eğitimi öğrenmek” daha doğrusu öğrenciler üzerinde deneme yanılma yöntemleri 

kullanarak sonuca ulaşmak onların yapabildiği en önemli durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bakımdan dışarıdan eğitmen olarak görevlendirilecek kişilerin yada misafir sanatçı pozisyonundaki 

öğretim elemanlarının seçiminin doğru bir biçimde yapılması gerekmektedir.  

Sanat, “ego”nun ön planda olduğu bir iştir. Bu sebeptendir ki hem akademisyenlerin, hem de 

dışarıdan görevlendirilen eğitmenlerin bu konuda öğrencilere baskı uygulamaması, egolarını onların 

üzerinde göstermemeleri/tatmin etmemeleri gerekmektedir. Okullar içerisinde bilindiği üzere 

eğitmenlerin eğittiği birçok öğrenci eğitimleri ile ilgili olarak bu konuda oldukça zorlanmakta ve hatta bu 

uğurda eğitimlerini yarıda kesenlerin olduğu bile bilinmektedir. Bunun sebebi de pek tabii ki pedagojik 

formasyonu olmayan yada yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin eğitmen olarak seçilmesinden ileri 

gelmektedir. Bu şekilde istihdam edilen eğitmenler öğrencileri eğitmekten çok, onları sanattan soğutur 

hale getirmektedirler. 

Sanatta birçok dal bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde yürütülmektedir. Bilhassa eğitimin bireysel 

olduğu dersler bu yönde bir niteliğe haizdir. Bu bakımdan doğru eğiticilerin seçilmesi ve onların doğru 

bir biçimde eğitilmesi hem gelecek nesillerdeki eğitmenlerin yada sanatçıların yetişmesini sağlayacak, 

hem de ülkenin sanat anlayışını üstü düzey bir konuma getirecektir. 

Mezunların İstihdamı: 

Eğitim sonrasında mezunların istihdamı özellikle ülkemiz gibi üçüncü dünya ülkesi düzeyindeki 

ülkelerde oldukça yetersiz bir grafik çizmektedir. Ülkemizde sanat alanında eğitim almış kişilerin 

istihdamı konu edinildiğinde yapılan incelemeler ve açılan kadrolar babında inceleme yapıldığında ortaya 

çıkacaktır ki; “kadro azlığı” ve ilgili “kurumların sayısının yetersizliği” ilk göze çarpan sorunların başında 
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gelmektedir. Ülkemizde konservatuvar mezunlarının kadrosuna dahil olabileceği opera, tiyatro ve 

orkestra sayısı bir avucu geçmemektedir. Onlarda da kadrolar hemen yemen yok denecek bir sayıda ve 

sadece belirli yıllarda alım yapmaktadır. Bu hususta özellikle yeni bir oluşumun etkili olması 

gerekmektedir.  

Devlete ait kurumların ( tiyatro, opera, orkestra vs.) kadroları incelendiğine ve bilhassa geçmiş 

yıllarda açılan kadro ve kadro sayılarına bakıldığında, istihdam edilen kişilerin yaş ortalamasının oldukça 

yüksek olduğu, kadrolarda istihdam edilen bu kişilerin hemen hemen hiçbir sanatsal aktivite göstermediği 

bilinen bir gerçektir. Bu durum ilgili kurumların kendi konser ve etkinlik takvimlerinden dahi 

anlaşılabilecek bir düzeydedir. Bugün ortalama bir seyirci dahi yıl içinde gerçekleştirilen etkinliklerde 

özellikle solist niteliğinde hep aynı kişileri görmekte, dinlemekte ve izlemektedir.  

Öneriler 

- Herkesin bildiği gibi konservatuvarlarda verilen eğitimlerin uygulaması yapılmaktadır. Fakat bu 

uygulama durumu tamamen yetersiz bir biçimde yerine getirilmektedir. Bu durum kimi zaman eğitim 

alınan derslerin yoğunluğundan, kimi zaman ise öğretim elemanlarının ders yükü yoğunluğundan ileri 

gelmektedir. Öncelikle bu durumun daha işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. 

- Bilhassa bu uygulamaların temel sınıflar geçildikten sonra zorunlu bir biçimde yerine 

getirilmesi (bilhassa 2.-3. Ve 4. Sınıflarda) gerekmektedir. Eğitimi alınan mesleğe/bölüme göre 

farklılaşması gereken bu uygulamalar, okullarda gerekirse orkestra ile beraber yerine getirilmelidir. Bu 

bağlamda en basit şekliyle dahi düşünüldüğünde hem orkestraya yönelik eğitim alan öğrencilerin 

gelişmesi, hem de diğer öğrencilerin gelişmesi sağlanacaktır. Böylece lüzum olabileceği her alanda da 

öğrencilerin beraber çalışmaları desteklenmiş olacak, okul orkestraları da aynı paralelde gelişecektir.  

- Uygulamaların gelişimi sağlanırken lisansüstü öğrenciler de unutulmamalı, onların hem eğitim 

anlayışları hem de yaptıkları işin pratik yanının desteklenmesi sağlanmalıdır. Böylece gelecek nesilleri 

eğitecek olan eğitmenlerin/akademisyenlerin de niteliği doğal yollarla arttırılmış olacaktır. 

- Uygulamalı derslerin daha etkin bir biçimde sağlanabilmesi için ayrıca gerekli ortamların 

sağlanması, iyileştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir.  

- Eğitime alınan öğrencilerin seçiminde “referans/torpil sistemi artık son bulmalıdır.” İsmi 

duyulmuş kişilerle çalışarak konservatuvarlara girmek, öz yeteneğin önemsenmemesi, ismi olan kişilerin 

daha kolay bir biçimde eğitime alınması bugünkü durumu meydana getirmiştir. Böylece en ismi bilinen 

okullar dahi niteliksiz mezunlar yetiştirir hale gelmiştir. 

- Bölümlerin her biri için bilhassa devlet kurumları nazarında “stajyer öğrenci” olarak yer 

alabilme olanağı bulunmalıdır. Bilhassa son sınıflarda yada mezun olduktan sonra öğrencilere staj yapma 
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olanağı tanınmalıdır. Böylece işin pratiğini -deyim yerindeyse- sahne tozu yutarak öğrenen kişilerin 

kariyerlerine başlamaları daha güçlü olacaktır. 

- Devlet kurumlarında kadrolu olmayan (sözleşmeli, yevmiyeli vs. de dahil olmak üzere) kişilerin 

de girişimlerinin desteklenmesi sağlanmalı, gerek öğrencilerin gerekse mezunların bu konudaki çaba ve 

oluşumları desteklenerek sahneye adım atmalarının önü açılmalıdır. 

- Daha önce de belirttiğimiz gibi kurumlarda bulunan kadrolar yeniden gözden geçirilmelidir. 

Kadroların gereksiz yere işgal edilmesi, çalışma isteği bulunan kişilerin kadro dışında kalması ve 

çalışacak kadro bulamaması sebebiyle bir nevi “eksik istihdam” ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan hem 

boş yere maaş ödeyen devlet, hem de çalışacak bir iş bulamayan nitelikli iş gücü sahibi kişiler 

etkilenmektedir. Öncelikle çözülmesi gereken sorunların başında bu husus gelmelidir diyebiliriz. Bu 

konuda ya sanatçılar emekli edilmelerinin (yada emeklilik onlar için cazip hale getirilmeli), yada sanatsal 

etkinliği azalmış kişilerin geri hizmete çekilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyiz.   

- Bölümlerde uygulanan ders skalalarının daha işlevsel hale getirilmesi, teori ile pratiğin daha çok 

bütünleştirilmesi gerekmektedir. (Örneğin bir opera bölümü öğrencisinin orkestralı şarkı söyleme dersi 

bulunmasının gerekliliği gibi.) hatta bu bağlamda daha önceden de belirttiğimiz gibi derslerin bir kısmı 

okulda yetişen öğrencilerin katılımıyla (orkestra gibi) dahi sağlanabilir. Böylece gelişimin her alanda 

nitelikli bir biçimde devam edeceği bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bölümler içerisinde 

gösterilen derslerin tek düzeliği ortadan kaldırılarak diğer sosyal bilimlerden çeşitli derslerin müfredata 

koyularak yetişen öğrencilerin ve sanatçıların çok daha nitelikli bireyler olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. 

- Daha önce öğrenci seçimlerinde değindiğimiz üzere konservatuvar öğrencileri belirli yaşlardan 

itibaren disiplinli bir çalışmanın getirisi ile mesleklerini öğrenmekte ve buna uygun bir yaşam 

sürmektedirler. Bu hususta her bir meslekle ilgili olarak ortaya çıkan belirli hastalıklar bulunmaktadır. Bu 

hastalıklar bazen duruş bozukluklarından, bazen ise vücudun/organların (örneğin; ses telleri ile ilgili 

hastalıklar) yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda önerilerimizden biri de bölümler 

içerisinde -aşırı detaya girilmese dahi- bu tarz hastalıklar ile ilgili önleyici tıbbi bilgiler veren derslerin 

bulunmasıdır. Böylece yetişen sanatçıların ve öğrencilerin daha bilinçli bir biçimde sanatlarını icra 

etmeleri sağlanacaktır. 

- Konservatuvarlarda eğitim görülen bölüm ile ilgili mesleki derslerin eğitimi bireysel bir biçimde 

gerçekleştirilmektedir. Bu konuda oluşturulan ders programları ne yazık ki yetmemektedir. Gerek öğretim 

elemanlarının yoğunluğu, gerek öğretim elemanlarının azlığı, gerekse diğer derslerden kalan zamanların 

azlığı bu durumun vahametini ortaya koyar niteliktedir. Dolayısıyla bireysel işlenilen derslerin mesleki 

kariyere olan etkisi düşünüldüğünde arttırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. (örneğin ortalama bir 

şan bölümü öğrencisi haftada 2 saat bireysel şan dersi, 2 saat de korrepetisyon dersi yapar gözükmektedir. 

Fakat hocaların yoğunluğu ve diğer sebeplerden ötürü işin pratiğine inildiğinde bu durumun hiç de 
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planlandığı gibi olmadığı, aksine hemen hemen birer ders saat yapılarak haftanın sonlandığı okulların 

olduğu bilinmektedir.) Ayrıca yapılan yeni programın da daha etkin bir biçimde yürütülmesi için zaman 

zaman rutin olmayan bir biçimde “denetlenmesi” gerektiği görüşündeyiz.  

- Mezunların istihdamı hususunda özellikle yurt dışında bulunan standartların ve oluşumların 

ülkemizde yer bulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda özellikle ülke içerisindeki resmi 

kurumların her birinin daha küçük bütçelerin harcandığı ve konser, temsil ve oyunların sahnelendiği 

stüdyolar oluşturulmalıdır. Yeni yetişecek sanatçıların öncelikle buralarda deneyimlenmesi, çok cüzi 

olmayan geçinilebilecek miktarlarda maaşlarla çalıştırılması/istihdam edilmesi, burada başarı 

gösterenlerin kadroya alınması (sınav vs. gibi) ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.  

- Genel olarak devlet kurumların açıla kadrolan doldurulması ile ilgili olarak olabildiğince 

“referans/torpil” denilen sistemin devre dışı bırakılması gerekmektedir. Böylece hem eksik istihdamın 

önüne geçilecek, hem de nitelikleri yetersiz kişilerin güzide sanat alanlarını ve camiasını “kirletmesinin” 

önüne geçileceği görüşündeyiz.  

- Son olarak da ülkemizin mutlaka bir sanat politikası bulunmalıdır. Bugün tüm gelişmiş, çağdaş 

ülkelere baktığımızda her birinde sanatın, sanatçının, sanat anlayışının ve toplumun sanat birikiminin ne 

denli gelişmiş olduğunu görebilmekteyiz. Bu konuda da öncelikle halka inen/indirgenen sanat ile ilgili 

olarak çalışmalar başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bilhassa küçük yaşlardan itibaren çocuklara 

yönelik sanatsal aktiviteler arttırılmalı, onlara sanatın her yönünü anlatabilecek eserler ortaya 

çıkarılmalıdır. Bunun dışında yörelerin alışık olduğu folklorik öğeleri (anlayış, müzik tarzı) ön plana 

çıkaran yeni eserler yapılmalı, bunların açığa çıkarılması desteklenmelidir. (Özellikle bu bağlamda 

ülkemizde çeşitli kurumlarca yapılan çalışmaların olduğu bilinmektedir. Fakat ne yazık ki bu durumun 

çok daha fazla olması gerektiği kanaatindeyiz.) 

 

 

 

 

Sonuç: 

Sanat; Atamızın da dediği gibi yoksunluğu halinde bir milletin ana damarlarından birinin 

kopmasını sağlayan bir olgudur. Gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmek ancak doğru bir sanat eğitiminden 

geçmektedir. Doğru eğitimcilerin yetişmesi ise işin temeline, felsefesine inilerek mümkün olabilecektir.  

Anılanların ötesinde ise bunların oluşturulabilmesi için doğru bir biçimde işleyen bir saat misali 

gerçekleşen bir sanat politikasının bulunması her ülkenin edinmesi gereken başlıca nitelik olarak 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

216 

karşımıza çıkmaktadır. İlimin her alanında olduğu giib sanatta da doğru bir politika her zmaan başarı 

getirecektir. Öneriler bölümünde de öne sürmüş olduğumuz gibi söylemlerimizle beraber yapılacak 

çalışmalar dahilinde sanat eğitimimizi ve sanat anlayışımızın en üst derecelere çıkarılmasının sağlanacağı 

kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Bir neslin en büyük temennisi belki de ebediyete doğru uzanmaktır. Bu da ancak yetişmekte olan taze 
filizlere sunulacak sağlıklı bir eğitim ile mümkündür. Bu yüzden geçmişten günümüze dek eğitim üzerine çok şey 
yazılmış, çizilmiş ve söylenmiştir. Çünkü bilinmektedir ki insanlığı bekleyen en büyük yıkım eğitimsizlikten gelir. 
Bundan dolayı iyi bir eğitim verme kaygısı tüm zamanların ilgi odağı olmuştur. 20. yüzyılın en büyük filozof ve 
bilim adamlarından olan Bertrand Russell da eğitim üzerine çarpıcı fikirler sunmaktadır. Eğitimin temelleri üzerine 
eğilen Russell, öğretimden önce kişilik eğitimine verdiği önemle okuma yazmanın ilk dersinden üniversite yıllarının 
sonuna kadar olan zihinsel eğitime ilişkin yol gösterici fikirlere sahiptir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda eğitim 
sistemimize yön vermek için Russell’a kulak vermek yerinde olacaktır.   

Anahtar kelimeler: Russell, eğitim, eğitimin temelleri, kişilik eğitimi, zihinsel eğitim.  

ABSTRACT 

The greatest wish for a generation is probably to be eternal. This is only possible with providing a sound 
education for fresh sprouts. There has been too much things that are said, written,  and told about the education from 
past to present. This is because it is well known that the greatest destruction of humanity sources from lack of 
education. Because of this fact anxiety for good education has been the focus of attention for most of the time. 
Bertrand Russell who was the greatest philosopher and scientist in 20th century had remarkable ideas about the 
education. Russell, through focusing on the foundations of education by placing importance on the education of 
personality, has guiding ideas on the mental education which lasts from the first lesson on how to read and write to 
the end of univsersity. In 21.century, at present, it seems necessary to pay attention to the ideas of Russell in order to 
shaps our system of education. 

Key Words: Russell, education, foundations of education, education of personality, mental education. 
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GİRİŞ 

Eğitim üzerinde en çok konuşulan konulardan birisidir. Çünkü tüm zamanlarda çocuk yetiştirme 

her toplumun önem verdiği bir husus olmuştur ve bu yüzden toplumların önde gelenleri eğitim üzerine 

çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu önde gelen simalardan birisi de Bertrand Russell’dır. 

1872 yılında İngiltere’de doğan Bertrand Russell aristokrat bir aileden gelmektedir. Bu yüzden 

evinde özel bir eğitim almıştır. Özel eğitiminin ardından kazandığı burs ile Cambridge’de matematik 

eğitimi almış ve diplomasını aldıktan sonra felsefe eğitimine devam etmiştir. Temel ilgisi matematik 

felsefesi, bilgi teorisi ve dil felsefesi olan Russell bu konular üzerine birçok özgün çalışmalarda 

bulunmuştur. Kendisini dönemin en büyük filozoflarından biri haline getirecek olan eseri Principia 

Mathematica’yı hocası Alfred North Whitehead ile Cambridge’de iken yazmıştır. Kendisini derinden 

etkileyen filozof Ludwing Wittgenstein ile yine burada tanışmıştır. Russell’ın Paradoks’unu keşfederek 

onu incelemek için kesin betimlemeler kuramını ve türler kuramını oluşturmuştur, matematiği mantığa 

indirgeme girişimlerinde bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı patlak verince de barış yanlısı eylemlerinden 

dolayı Cambridge’deki mevkiini kaybeden Russell hapis yatmıştır. Hapishanenin ardından, Sovyetler 

Birliği’ne gitmiştir, Çin’de ders vermiştir ve ABD’de çalışmıştır. Ama görüşlerinden dolayı her defasında 

görevden alınan Russell 1970’de ölmüştür. Felsefenin halkın anlayacağı şekle gelmesini isteyen Russell; 

güçlü siyasi inançları olan, özgür düşünceli, sosyal bir aktivist, barışsever, eğitimci, ateizm savunucusu ve 

nükleer silah karşıtı olduğu gibi birçok felsefe eserinin de yazarıdır (Atkinson, 2012: 238, Law, 2010: 

322). Russell’ın çalışmalarını mantık, bilgi teorisi, matematik felsefesi ve bilim felsefesini kapsayan 

teorik felsefe araştırmaları ile etik, eğitim, politika ve dine yönelik polemiklerinden meydana gelen pratik 

felsefe araştırmaları olarak ikiye ayırabiliriz (Cevizci, 2010: 1345). 

20. yüzyılın büyük filozof ve bilim adamlarından olan Russell tüm zamanların ilgi odağı olan ve 

üzerine pek çok şey söylenen eğitim hakkında da çarpıcı fikirlere sahiptir. Russell’ın eğitim üzerine 

düşüncelerinin temelinde kişilik eğitimi yer alır, ardından zihinsel eğitim üzerinde durur.  

Russell ve Eğitim 

İnsanoğlu var olmaya başladığı andan itibaren çevresiyle ve etrafındaki diğer insanlarla iletişim 

ve etkileşim içerisine girer. Bu süreçte kendi varlığını devam ettirmek ve toplumsal yaşamda bir yer 

edinmek isteyen insanoğlu ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve anlayışları edinme yoluna gider. Ayrıca 

insanın varolduğu toplum da gelenek, görenek, örf, adet, inanç, değer vb. gibi kültürel özellikleri 

insanlara aktarmak için gayret eder. Yani İnsanoğlu, yeryüzünde yaşadığı ilk günden başlayarak hem 

eğitilen hem de eğiten varlık olmuştur Başka bir deyişle insanlar, öncelikle çevresindeki diğer insanlara 

ve diğer varlıklara bakarak onlardan birtakım yaşam becerilerini öğrenmişler, daha sonra da bunlardan en 

işlevsel olanlarını, yakın çevrelerinden başlayarak toplumun diğer bireylerine öğretme yoluna 

gitmişlerdir. Bu da tüm insanlık tarihi boyunca sürekli bir gelişme göstermiştir. İnsanoğlunun sahip 
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olduğu bu öğrenme ve öğretme özelliği yeryüzünde yaşayan başka hiçbir canlı varlıkta olmamıştır 

(Demirel ve Kaya, 2007: 13).  

Eğitim insanoğlunun yeryüzünde var olmasından beri vardır. Elbette bu eğitim bugünkü anlamına 

ve seviyesine gelinceye kadar birçok değişimler yaşamıştır. Bu değişimler bazen başka alanlarda 

gelişmelere yol açarken bazen de başka alanlardaki gelişmelerden etkilenerek olmuştur. Bu süreç hala 

devam etmektedir ve dünya var oldukça ve insanlar bu dünyada yaşadıkça eğitim bir çeşit var olacaktır. 

İlk zamanlarda eğitim, insanın hayatta kalma mücadelesini, gerek beslenme ve gerekse tehlikelerden 

korunma boyutunda konu edinirken; modern dönemlerde daha sağlıklı yaşama, daha kültürlü olma, daha 

sosyal olma ve bazen de başkalarına üstünlük sağlama boyutlarında ortaya çıkmaktadır. Buradan 

hareketle eğitimi en bilindik tanımıyla bireyin davranışlarında kasıtlı olarak ve kendi yaşantıları yoluyla 

istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımda da vurgulandığı 

gibi eğitim bir süreçtir. Bu eğitimin statik değil dinamik olduğunu gösterir. Çünkü eğitim başlangıç 

aşamasından itibaren zaman içerisinde insanda bir farklılık yaratır. Bu farklılık yaratma eğitimde bir kasıt 

olduğunu gösterir ki zaten eğitim kasıtlı yapılan bir faaliyettir. Çünkü eğitim ile ulaşılmak istenen 

hedefler vardır ve eğitim bu hedefleri gerçekleştirmek için yürütülen çabanın adıdır. Bu çabalar insanın 

yaşantıları yoluyla olur. Eğitim yaşantılar ile gerçekleşir yani insanın bizzat kendisi eğitim ortamında 

bulunur ve bir şeyler yapma, izleme, okuma, görme, dinleme ile bir yaşantı gerçekleştirir. Bu yaşantı 

sonucu davranış değişikliği meydana gelir. Bu yüzden eğitim davranış değişikliği meydana getirmedir. 

Çünkü insanın eğitim aldıktan sonraki durumu eğitim almadan önceki durumundan farklıdır, eğitim ile 

insanın bilgi, beceri, tutum ve davranışları değişir (Özmen ve Ekiz, 2013: 2-4). 

Tarihsel süreç içerisinde eğitim üzerine çok farklı tanımlar, görüşler, anlayışlar, felsefeler 

geliştirilmiştir. Bu da eğitimin tabiri caizse insan yetiştirmenin çok ciddi bir iş olduğunu ve titizlikle 

sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.  Bu ciddi ve titiz konu üzerine eğilen Bertrand Russell’a göre en 

iyi eğitimin nasıl olacağı konusunda kesin bir görüşe varmadan önce “Ne tür bir insan yetiştirelim?”  

konusu üzerine bir anlayış geliştirilmelidir. Eğitimde tutulacak yol seçmeden önce eğitmekle nereye 

varılacağını bilmek gereklidir. Eğitimde en iyi benimsenecek yolu kestirmeden önce toplumda da ne çeşit 

bir insan yetiştirmek istediğinin bilinmesi gerekir. Bunun içinde Russell öncelikle eğitimde göz önünde 

tutulması gereken amaçları belirler. Russell çocukların bir araç değil kendi içlerinde bir değer olarak 

görülmesi gerçeğinden hareket edilmesi gerektiğini vurgular ve her çocuğu kendi içinde bir değer olarak 

kabul eder. Ona göre çocuklar ve gençler bir amaç için hammadde olarak görülmemeli, onların iyilikleri 

içtenlikle istenmelidir. Aylaklığa Övgü adlı eserinde Russell öğrencileri kendi içlerinde bir amaç değil de 

araç olarak gören eğiticiler için “Öğrenciyi kendine özgü hakları ve kişiliği olan, başlı başına bir amaç 

oluşturduğunu göremeyen, onları sadece bul-yap bilmecesinin bir parçası, taburunun bir eri, devletin bir 

vatandaşı sayan kimseler eğiticilik yapmaya elverişli değildir” ifadesini kullanmıştır. Bu yüzden ideal bir 

eğitimin temelinde bulunması gereken ilkeleri “canlılık, yüreklilik, duyarlılık, zekâ” olarak belirlemiştir. 

Bu belirtmiş olduğu ilkeleri eğitimin sonucunda tüm insanlarda olmasını ister. Eğitimi herkese aynı 
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özellikleri vermek amacıyla düzenleneceğini savunmaz. Bazı özellikler insanların bazılarında olması 

uygundur. Örneğin etkileyici ve güzel şiir yazma, dili güzel kullanma bir ozanda övgü sebebidir, ama 

posta dağıtıcısında değildir. Bu yüzden herkese ozan özelliği kazandırmak için eğitim düzenlenemez. 

Fakat bu dört özelliği tüm insanların olmazsa olmazı görür ve herkeste bulunmasını arzu eder. Eğer mutlu 

bir toplum istiyorsak bu toplumun canlı, yürekli, duyarlı ve zeki insanlardan oluşturulması gerektiğini 

söyler. Bu özelliklerden canlılık sağlıkla yakından ilgili olup yaşamdan tat alma, yaşama sevinci, yaşıyor 

olmaktan duyulan hazdır. Bu haz hoşa giden şeyler olmadığında bile insanı diri tutar. Canlılık sayesinde 

zevklere yoğunlaşan insanın acısı azalır. Bu yüzden zihinsel dengenin gerekli öğesidir. Yaşamı zevkli 

hale getirir, dış dünya ile ilgiyi geliştirir. Mutsuzluğu ve can sıkıntısını giderir. Yüreklilik özelliği, 

korkuyu denetim alma olarak gören Russell’a göre ve insanlar ayıp ve utanç duygusu ile yürekli 

görünmeye çalışmamalıdırlar. Bu durum çatışmaya neden olur. Çünkü ayıp ve utanç duygusu ile yürekli 

görünmenin temelinde kamunun gözünde lanetlenme duygusu yatar. Bu yüzden baskıdan ibaret olmayan 

bir yüreklilik olmalıdır. Bunun için de benlik saygısı ve yaşama nesnel bir bakış gerekir. Benlik saygısı, 

başkalarının hissettiklerinin ve söylediklerinin yansıması olmadan kişinin kendisi için yaşamasıdır. 

Başkası için yaşayan yürekli olamaz, çünkü insan sürekli başkasının saygısını kazanma ve bunu yitirme 

kaygısı içinde olur. Russell’ın yaşama nesnel bakıştan kastı ise kişinin umutlarının ve korkularının 

kendine dönük olmaması, kişinin kendisini dünyanın bir parçası görmesi ve kendi benliği dışında başka 

şeylere de değer vermesi anlamına gelir ve kişi böylece yaşamını kişisellikten kurtarır. Duyarlılık özelliği 

uyarıların duygu yaratmasıdır. Duyarlılık ile Russell’ın demek istediği sadece duygu yoğunluğu değildir. 

Duyarlılık ile çok sayıda ve doğru nedenlerle zevk alacak ya da tepki duyacak şekilde etkilenmeyi dile 

getirir. Böyle bir duyarlılık duygudaşlık ile alakalıdır. Başkalarının acılarını paylaşabilme, acı çeken biri 

gözünün önünde olmasa bile onun acısını yüreğinde hissedebilmektir. Örneğin bizden çok uzaklarda olan 

savaşta ölenlerin acısını içimizde yaşamak gibi. Russell böyle bir duyarlılığın sağlanması halinde çağdaş 

dünyada kötülüklerin bir bölümünün ortadan kalkacağına inanmaktadır. Zekâ özelliği ile Russell hem 

gerçek bilgiyi hem de bilgiye açık olma yeteneğini kastetmektedir. Russell doğru bilinen inançların 

aşılanması yerine zekânın işlenmesi ve eğitilmesi gerektiğini düşünür ve bu noktada zekâ ile merak 

arasındaki yakın ilgi kurar. Ona göre zekâ uyanık bir merak gerektirir. Merak taze tutulmalı, çünkü merak 

ölürse zekâ ölür. Merak gerçek bilgi sevgi esinlenmelidir, insan tıpkı bilmediği bir odaya girdiğinde her 

şeyi koklayan kedi misali olmalıdır (Russell, 2001: 33-55, Russell, 1999: 209, Russell, 1972: 223).  

Russell eğitimin temel ilkelerini belirttikten sonra yaşamın ilk yıllarından itibaren eğitim 

konusuna nasıl yaklaşılması gerektiğini belirterek istenir bir eğitimin ne şekilde olması gerektiği 

hususunda üzerinde durduğu önemli noktaları şu şekilde ele alır.  

İlk Yıl 

Russell yeni doğmuş bebeklerin sadece reflekslere ve içgüdülere sahip olduklarını sonradan ise 

alışkanlıklara sahip olacaklarına değinerek edinilen her kötü alışkanlığı sonraki iyi alışkanlıkların önünde 
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bir engel olarak görür. Bu nedenle bebekliğin başlangıcında ilk alışkanlıkların biçimlenmesi önemlidir. 

İlk alışkanlıkların iyi olması insanları ileriki yaşantılardaki büyük dertlerden kurtarır. Çünkü çok erken 

yaşlarda edinilen alışkanlıkların tesiri fazladır (Russell, 2001: 60)..  

Russell yaşamın ilk yıllarında yetişkinlerin bebekler üzerinde bir denge sağlaması gerektiğini 

söyler. Ona göre aşırı ilgi de ihmal de uygun değildir. Aşırı ilgi ilerleyen yaşlarda kişinin kendisini 

evrenin merkezi gibi görmesine neden olur ve kişi etrafındaki herkesten aşırı ilgi bekler, bu aşırı ilgiyi 

bulamayınca da hayal kırıklığı yaşar. Buna karşın çocuğun sağlığı için gerekli olan ne varsa yapılmalıdır, 

ihmalkâr davranılmamalıdır. Mesela rüzgârdan etkileniyorsa kollanmalı, sıcak tutulmalı. Fazla telaş ve 

ilgili gösterilmesine gerek yoktur. Çocuk hasta değilse, karnı tok, altı kuru ve üşümüyorsa buna rağmen 

ağlıyorsa ağlamaya bırakılmalıdır. Çünkü bebek ağlamanın hoşa giden sonuçlarını görürse ağlamaya 

devam eder, bebekler kurnazdır. Uyku içinde aynı durum geçerlidir. Uykusu gelen bebek ninni söylenip 

ayakta sallanarak uyutulmaya çalışılırsa bebek bunu oyun zanneder, bu durumdan haz alır ve uyumamak 

için ayak direr. Haz istediği için ağlar. Bu tür bir ağlama da Russell için zekânın ilk belirtisi, ilk başarısı 

olarak görülür (Russell, 2001: 61-64).  

Russell bu ilk yıllarda güçlü silahlar olarak övgü ve yerginin doğru ve yerinde kullanılmasından 

söz eder. Yergi ilk yolda olmamalı, sonra da çok az kullanılmalıdır. Övgüde de aşırıya kaçılmamalıdır. 

Çocuğun ilk adımı atması, ilk sözcüğü söylemesi övgü ile karşılanabilir. Fakat çocuk normal bir şey 

yaptığında mesela yemeğini yediğinde övgüye gerek yoktur. Yemek yemek gibi normal bir şeyin övgü ile 

karşılanması çocuğun bir şeyleri birilerini memnun etmek için yapmasına sebep olur. Ayrıca çocuk 

yemek yemezse, uyumazsa, tuvalet gereksinimini istenilen şekilde yerine getirmezse bunlara aşırı önem 

verildiği çocuğa gösterilmemelidir. Çünkü çocuk bu alışkanlıkları kullanarak kendine güç kaynağı elde 

eder. Bu yüzden “çocuk ne anlar” gibi bir tavırla çocuklara yaklaşılmamalıdır. Çocukların zekâları vardır, 

sadece bilgileri azdır (Russell, 2001: 65-67).  

Korku 

Russell’a göre yürümeyi ve konuşmayı öğrenmek çocuklara özgürlük ve güç verir. Yürüme, 

çocuğun kendi başına hareket etmesi ve oynaması anlamına gelirken konuşma ise soru sorma, merakını 

giderme anlamına gelir. Bu dönemde “… görmeyi istemek” en çok duyulan sözdür. Serbest hareket 

etmek çocuğa haz verir. Bu dönem çocuk için mutluluk yılı olmalıdır. Çocuk yürüyebilmenin, 

koşabilmenin, konuşabilmenin mutluluğu ile bağımsız olmanın tadına varır. Fakat bu dönemlerde çocuğa 

yanlış yaklaşımlar ile çocukta bir çekingenlik de olabilir. Russell’a göre bu çekingenlik korku ile 

alakalıdır. Çocuktaki korkular içgüdüsel midir yoksa telkinler sonucu mu oluşur? Russell’a göre 

karanlığın korkutucu olduğu telkini altında kalmamış bir çocukta karanlık korkusu oluşmaz. Çocuklar 

korkuları yetişkinlerden sosyal öğrenme, model alarak öğrenme şeklinde edinirler. Çocuklar bilinen bir 

şeye karşı olan korkularını yetişkinlerden telkin yoluyla öğrenirler, çocukluk korkuları denilen 

bilinmeyen bir şeye karşı oluşan korkular ise içgüdüseldir. Bilinmeyen şeylere karşı olan akıldışı korkular 
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kendi başına bırakılmamalı, alışkanlık kazandırma yolu ile yenilmelidir. Russell kendi oğlunun mekanik 

oyuncaklara karşı olan korkusunu bu oyuncakların işleyişini onun anlayacağı bir dil ile anlattıktan sonra 

korkunun ortadan kalktığını belirterek çocuklara bilimsel açıklama ile olayların nasıl olduğunun 

söylenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir çocuğun akıldışı güçlü bir korkusu varsa kendi başına bu 

durumu aşması zordur, üst üste aynı durumu yaşar ve zarar görür. Yetişkin yardımıyla bu korkular 

aşılmalı, çocuk yüreklendirilmelidir. Korkunun yok olması içim yetişkinler korkusuz olmalıdır. Çünkü bir 

yetişkinin fırtınadan, gök gürültüsünden korktuğunu gören çocuk da bu durumdan korkacaktır. Korkularla 

ilgili çocuklara yalan söylenmemelidir. Mesela ölümü çocuklara açıklamak için uyanılmayan uyku 

olduğu söylenebilir (Russell, 2001: 69-82).  

Oyun ve Hayal 

Russell oyunu çocuk için yaşamsal bir gereksinim olarak görür. Çocuğun mutlu ve sağlıklı olması 

için ona oyun oynama ve rol yapma fırsatı tanınmasını ister. Çünkü Russell’a göre çocuklarda yetişkin 

olma eğilimi vardır ve çocuklar yetişkinlerle denk olmak isterler. Bu yüzden çocuklar oyun ile yetişkin 

hayatını taklit ederek yaşama hazırlık yapma fırsatı yakalarlar. Güçlü olma istemi oyunla ortaya çıkar. 

Güçlü olma istemi bir şeyler yapmayı öğrenme ve hayal şeklinde belirir. Çocuk oyunda kendi yaratıcı 

gücünü görür. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışır, haz duyar. Hayal ile gerçeği kendince uzlaştırmaya 

çalışır ve oyun hayal ile gerçek arasında bir köprü oluşturur. Çocuk oyunda yapmak istediği şeylerin 

hayallerini gerçekleştirmeye çalışır, bazı hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi umar, oyunda 

gerçekleştiremeyeceği hayallerini elde ederek doyum sağlarken kendi kendine bu hayallerinden zamanla 

vazgeçerek içsel bir dengeye ulaşır. Bu yüzden Russell hayal gücünün öldürülmemesi gerektiğini söyler 

(Russell, 2001: 83-87).  

Russell oyunun eğitici değeri olduğu üzerinde de durarak oyunun yetenek kazandırma üzerinde 

etkili bir unsur olduğunu belirtir. Ayrıca çocukların içgüdüleri baskı altına alınmak yerine oyun ile 

içgüdülerin işlenmesi gerektiğini önemser. Şöyle ki oyun sayesinde kendisini bir dev ile özdeş tutan 

çocuk doyum sağlayan çocuk güçlülük içgüdüsünü doyurur. Bu durum onun sonraki yaşantısında örneğin 

sanatta yaratıcı olmasını sağlar ve güçlülüğü başka yollarla aramayı öğretir (Russell, 2001: 87-88).  

Yapıcılık 

Russell’ın eğitimde önem verdiği hususlardan biri de yapıcılıktır. Russell yapıcılığı içgüdülerle 

uyum içinde yaşamı mümkün kılma olarak tanımlar ve içgüdülerin yapıcı yönde işlenmesi gerektiğini 

vurgular. İçgüdüleri eğitilmiş, işlenmiş hale nasıl getirileceğini de şöyle bir örnekle izah eder. Çocuklar 

sinekleri ve böcekleri öldürmek ister. Sonra daha büyük hayvanları öldürmek ister ve nihayetinde bu 

durum insan öldürmeye kadar varır. Bu işlenmemiş içgüdüdür. Fakat daha küçük yaşlarda çocuğun kendi 

bahçesi olur orada çiçek yetiştirirse, kendi hayvanı olur onun bakımını üstlenirse o zaman başkasına 

saygılı olmayı öğrenir. Bu ise işlenmiş içgüdüdür (Russell, 2001: 93-96).  
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Bencillik ve Mülkiyet 

Russell’a göre herhangi bir gaz gibi insan benliği de dışarıdan bir basınçla karşılaşmadığı sürece 

yayılmaya devam eder. Bu açıdan eğitimin amacı dış basıncın vurması ve ceza gibi değil alışkanlıklar, 

düşünceler ve duygudaşlıklar gibi biçimler almasını sağlamaktır. Bu noktada kazandırmak istediğimiz 

alışkanlık adalet, hakkaniyet olmalıdır ve bunu kazandırmak için başka çocukların varlığına ihtiyaç 

duyulur. Örneğin iki çocuk var ve bu iki çocuk bir oyuncak arabaya binmek istiyorlar. Çocuklardan her 

birinin içgüdüsü “Arabaya yalnızca kendin bin!” şeklinde telkinde bulunur. Bu noktada yetişkin herkesin 

sırayla arabaya binmesi gereken bir sistem kurmalıdır (Russell, 2001: 101-103).  

Russell mülkiyet ile adalet arasında yakın bir ilişki olduğunu belirterek çocuklarda şeylerin 

kendilerinin olduğu duygusu vardır ve şeyler ellerinden alınırsa çocuklar öfkelenir. Her şeyi elde 

etmedeki açgözlülük buradan gelir ve mülkiyet isteği zararlı etkiye yol açar. Bu yüzden Russell bazı 

oyuncakların şahsa özel bazıların ise ortak olması gerektiği üzerinde durur. Örneğin sallanan at ortak 

olmalıdır. Hakkaniyet anlayışı çerçevesinde mesela bir oyuncak daha küçük bir çocuğun ona dokunması 

ona zarar verecekse o oyuncak özenle kullanılması gerekiyorsa büyük çocuğun olmalı, küçük çocuğun 

ona dokunması engellenmelidir. Küçük çocuğun yaşına uygun oyuncaklara sahip olması ile durum 

dengelenebilir. Ayrıca yetişkinler oyuncakların başka çocuklarla paylaşılmasına imkân tanımalıdır. 

Çocuğun kullanmadığı oyuncakları başka çocuklara vermesini sağlamalı ve elindekileri ödünç vermeye 

yöneltmelidir. Elden geldiğince çocuklar özel mülkiyet gerektirmeyen zevklere yöneltilmelidir. Bu 

yapılırken çocukta yeterince şeye sahip olmasının engellendiği duygusu da yaratılmamalıdır, bu çocuğun 

cimri olmasını sağlar. Çocuk bir eşyayı özenle kullanması gerektiğini öğrenmek içim de özel şeylere 

sahip olmalıdır (Russell, 2001: 104-107). 

Doğruluk 

Russell çocuklara doğruluk alışkanlığı verilmesinden bahseder. Bu doğruluk hem sözde hem 

düşüncede doğruluk olmalıdır. Russell’a göre yalan korkunun ürünüdür ve korkusuz büyütülen bir çocuk 

doğru olacaktır. Azarlanmış ve şiddete hedef olmuş bir çocuk sürekli azarlanma ve şiddet korkusuyla 

yalana yönelir. Çünkü doğruyu söylemenin tehlikeli olduğunu anlar ve yalana yönelir. Bu yüzden Russell 

bir çocuk yalana yöneldiği zaman yetişkinlerin çocuğu değil, kendilerini suçlamaları gerektiğini söyler. 

Yalandan vazgeçirmek için cezaya başvurulmaması gerektiğini öngören Russell cezanın korkuyu, korku 

da yalanı arttıracağını belirtir. Buna karşın yetişkinlerin doğru olmalarını ve bu konuda çocuklara örnek 

teşkil etmeleri gereği üzerinde durur. Bu konuda yapılan yaygın bir yanlışa değinen Russell yetişkinlerin 

çocuklara yönelik “Şunu bir daha yaparsan seni öldürürüm.” tarzındaki tehdit savurmalarını yerli yerinde 

bulmaz. Çünkü bu durumda çocuk yetişkinin yapmasını istemediği şeyi yaptığında yetişkinin onu 

öldürmesi gerekir. Aksi takdirde yetişkinin sözleri ve davranışları arasında yaşanan tutarsızlık yüzünde 

çocuğun yetişkine olan saygısı kaybolur. Bu yüzden doğruluk zenginlikten ve onurdan çok daha 
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önemlidir. Yetişkin doğru olduğunda çocuğun ona güveni artar yoksa çocuk yetişkine şüphe ile yaklaşır 

ve çocukta kuşku oluşur. Özellikle polisler seni alıp götürecek hapse atacak, cinler seni alıp kaçacak tarzı 

ifadeler çocukta güvensizlik yaratacaktır (Russell, 2001: 109-112).  

Ceza 

Russell bazılarının eğitimde cezanın tümüyle ortadan kalkmasını bazılarının cezanın kullanılması 

gerektiğini savunduklarını belirtirken kendisi ise eğitimde cezanın çok küçük bir yeri olmasından yanadır. 

Cezadan ziyade çocuğa “Sana böyle yapılsa ne hissedersin, başkalarının da duyguları var.”  gibi ifadelerle 

empati kurması sağlanmalıdır. Gerekirse hafif cezalar verilmelidir. Hafif cezalar küçük kusurların 

çözülmesinde yararlıdır. Örneğin kardeşinin oyununa karışıp onu engelleyen bir çocuğu tek başına kapısı 

açık bir odaya bırakarak iyi çocuk olduğunda geri gelebileceğini söylemek gibi. Bu durumu kendi 

çocuğuna uygulayan Russell çocuk tek başına bırakıldığı odadan geri geldiğinde iyi olma sorumluluğunu 

aldığının farkına varacağını söyler. Ayrıca yetişkinlerin hemen cezaya başvurmak yerine öncelikle 

çocuklara yanlışlıkları doğru ve açıksözlülükle anlatması gerekir (Russell, 2001: 118).  

Russell eğer bir çocuk başka bir çocuğu rahatsız ediyorsa yetişkinin bu duruma karşı önlem 

alması gerektiğini vurgular. Çünkü diğer çocuğun acı çekmesi haksızlıktır. Fakat rahatsızlık veren çocuğu 

da suçluluk duygusuna itmenin bir anlamı yoktur. Bu konuda Russell Montessori’nin bir uygulamasını 

yerinde bulur. Bu uygulamaya göre diğer çocukları rahatsız eden çocuk arkadaşlarının etkinliklerini 

görebileceği bir köşeye yerleştirilen masada en çok ilgisini çeken oyuncaklar kendisinde olacak şekilde 

oturtulmaktadır. Bu uygulamadaki amaç çocuğun gruptan biri olmanın yararını kendi gözleriyle 

görmesini sağlamaktır (Russell, 2001: 119).  

Russell çocuk eğitiminde övme ve ayıplamanın olması gerektiği üzerinde durur, yergiye 

olabildiğince az yer verilmesini ister ve hem övgünün hem yerginin kişiye yönelik değil davranışlara 

yönelik olması gerektiğini önemser. Kesinlikle x yaramazlık yapıyor sen yaramazlık yapmıyorsun sen 

ondan daha üstünsün ya da x yaramazlık yapmıyor sen yapıyorsun x senden daha üstün gibi bir ifadeler 

kullanılmamalıdır. Böyle bir ifadeler aşağılamayı ve nefreti doğurur (Russell, 2001: 121).  

Öbür Çocukların Önemi 

Russell kişilik gelişiminde öbür çocukların varlığını önemser. Çünkü Russell’a göre bir çocuk en 

çok öbür çocukların kendisine benzediğini bilir. Bazı şeyler başka çocuklarla birlikteyken kazanır. 

İşbirliği, paylaşım, empati kurma, başkası ile ilişkilerde nasıl davranma, yardımlaşma gibi özellikler 

başka çocukların varlığı olmaksızın kazanılamaz. Öbür çocukların önemi noktasında John Stuart Mill 

yetişkinliğinde yaşadığı bunalıma sebep olarak diğer çocuklar oynarken kendisinin yalnız olduğunu 

göstermesine değinen Russell kendisinin de 16 yaşına kadar yalnız eğitilen biri olduğunu ve öbür 

çocuklarla birlikte olmanın sevincini, mutluluğunu yaşayamadığını dile getirir (Russell, 2001: 127-129). 
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Sevgi ve Duygudaşlık 

Russell sevgiyi iyi bir kişiliğin özü olarak görür ve bu sevginin çıkarsız olması gerektiğinden söz 

eder. Çıkarsız sevgi için de adres olarak aileyi gösterir. Russell’a göre eğer çocuk aile sevgisini 

tatmamışsa başkalarına egemen olmak isteyen bir birey olur, bunu başaramazsa yaltaklanan bir birey olur. 

Bu yüzden doğru davranış için sevgi gereklidir. Amacımız sevecen ve duygudaş çocuklar yetiştirmek 

olmalıdır. Sevgiyi bir görev olarak görmemeliyiz. Çocuğa anneni, babanı, kardeşini sev demeyle çocuk 

sevgi gösterisinde bulunmaz. Yetişkin sevecen davranırsa çocuk sevgi görürse sevgi gösterir. Çocuk önce 

anne ve babasından sıcak sevgiyi görmelidir. Sevgi soluk almak gibi olmalı, karşılık beklenmeksizin 

sevgi sunulmalıdır. Çocuklara sevecen olmaları gerektiği söylenirse onlar yapaylığa ve ikiyüzlülüğe itilir. 

Şayet çocukları mutlu kılarsak onları sevecenlikle ve nezaketle sararsak ister istemez onlar da sevecen 

olur (Russell, 136-138).  

Duygudaşlığın içgüdüsel olduğunu belirten Russell bir çocuk ağladığında diğer çocuğunda 

ağladığını, yetişkinin bir çocuğa kızdığında diğer çocuğunda kızılan çocuğun yanında yer aldığını 

duygudaşlık içgüdüsüne örnek göstererek bu içgüdünün olumlu bir eğitimle işlenmesi gerektiğini dile 

getirir. İnsanlar, hayvanlar acı çeker olgusu çocuğun zihnine yerleştirilmelidir. Çocuğun saygı duyduğu 

kişiler çocuğun yanında olumsuz davranmamalıdır (Russell, 2001: 139).  

Çocuk dünyadaki kötülüklerin bilincine ne zaman vardırılmalıdır? Russell’a göre çocukları 

savaşlardan, yoksulluktan ve diğer kötülüklerden habersiz yetiştirmek mümkün değildir. Bu durumlar 

başkalarına acı çektirmenin kötü olduğu düşüncesi ile birleştirilerek anlatılmalıdır. Mesela tarih 

anlatılırken savaşlardan arınmış bir tarih anlatılamaz. Sağlıklı bir ahlaki gelişim için sadece iyi şeyleri 

değil dünyadaki her şeyi bilerek çocuklar yetiştirilmelidir. Çocuk gaddarlığı da bilmeli, onu bilmeden ona 

karşı bir duygu geliştiremez, fakat gaddarlığı sevmeme öğretilecek. Çocuk kötü şeyleri dengeli bir tavırla 

karşılayabilecek yaşa geldiğinde bilmelidir. Buna karşın erken yaşlarda kötülüklerle karşılaşan çocuklarda 

mevcuttur. Babasının annesini dövdüğüne tanık olan çocuklar vardır (Russell, 2001: 140-142).  

Cinsellik Eğitimi 

Russell cinsellik konusunun boş inançlarla ve tabularla çevrili olduğunu düşünür. Russell’a göre 

cinsel merak 3 yaşında bedensel ayrılıkların farklı olmasının anlaşılmasıyla başlar. Çocuk cinsel 

organının farkına varır ve ona dokunmak ister. Bu durum yetişkinler tarafından dehşetle 

karşılanmamalıdır. Böyle bir tavırla çocuğa tehditler savurarak yaklaşılırsa çocuk korkunun verdiği acı ile 

yaşar, bu korku ve avı kâbuslara, sinirlilik hallerine ve daha büyük korkulara yol açar. Çocuğa bu konuda 

koyulan yasaklar ise çocuğun bu türden davranışları sürdürmesine engel olmaz. Bu konuda bir şey 

yapmamak gerekir, çocuğu kendi haline bırakmak gerekir. Aksi takdirde çocukta ruh hastalıklarının 

temelini atmış oluruz. Çocuğun cinsel konularla ilgili sorularını aynı diğer sorularmış gibi normal 

karşılayıp yanıtlamak gerekir ve çocuğa anlayabileceği kadar anlatılmalıdır. Böyle yapılmazda başka 
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yerlerden daha kötü tecrübeler ile öğrenir. Ayrıca Russell çocuklara ergenlik ile yaşanan fizikse ve 

duygusal değişiklikler anlatılarak çocukların ergenliğe hazırlıksız yakalanmaması konusunu önemser 

(Russell, 2001: 147-149).  

Zihinsel Eğitim 

Russell kişilik gelişimini çocukluğun ilk yıllarının sorunu olarak görür ve ilk yaşlarda doğru bir 

eğitim verilmiş çocuğun şayet çevresel eğitimlere dikkat edilirse kendini doğru yönlendirecek alışkanlara 

sahip olacağını düşünür. Russell’da kişilik eğitimi eğitimin temel konusudur zihinsel eğitim ise kişilik 

eğitiminin ardından gelir ve Russell zihinsel eğitimin temel ilkelerini şu şekilde belirtir (Russell, 2001: 

167-176): 

• Merakı giderici olmalıdır. Merak köreltilmemelidir. Çocuğun hastalıklı ve sapkın merakı 

olursa ne yapılmalı? Çocuk böyle şeyleri bilmek istiyor diye ona suçluluk duygusu 

yaşatmamak gerekir. Bu tür bilginin çekiciliği yasaklanmış olmasıdır. Yasaklama bir 

çözüm değildir. Bu konuda gerekli bilgiler bilimsel çerçevede çocuğa açıklanmalıdır. 

Ancak böylece saplantı olmaktan çıkabilir. Önce çocuğa düşüncelerini özgürce söyleme 

fırsatı verilmeli, sonrasında çocuğa bu konu ile ilgili bilimsel nitelikli açıklamalar 

yapılmalıdır. 

• Erdeme ulaştırıcı olmalıdır. Zihinsel eğitim ile çocukları sabır, çalışkanlık, doğruluk, açık 

düşünceli olma gibi erdemler öğretilmelidir.  

• Öğrenilen bilginin okul dışında da gerekli olduğu bilinmelidir, bilginin yaşamdan kopuk 

olduğunu bilmek üzücüdür.  

• Çocuğun öğrenme isteği itici güç haline getirilmelidir. 

• Eğitim tartışmaya açık olmalıdır. 

• Eğitimde görselliğe önem verilmelidir ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır. 

• Eğitimde ezberden kaçınılmalıdır. Ezber estetik duygusu kazanmak için kullanılabilir. 

Klasiklerden kesitler ezberlenerek rol yapma yeteneği ile pekiştirilebilir. Yoksa ezber 

yapma öğrenme üzerinde ve hafızanın gelişiminde etkili değildir. 

• Çocuklarda öğrenme isteğini uyarmak gerekir. 

• Öğretmen çocuklara rehber olmalı, çocukları zorlamamalıdır. 

• Eğitimde oyuna yer verilmelidir. 

• Eğitimin süresi boyunca ilk günden son güne kadar çocuklarda serüven duygusu 

yaşatılmalıdır.  
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      Zihinsel eğitimin temel ilkelerini belirleyen Russell zihinsel eğitimi üç dönem şeklinde inceler 

(Russell, 2001: 177-210). 

a) 14 Yaşından Önce:  

• Sonraki yıllarda geliştirilmek içim çocukların özel yetenekleri keşfedilmelidir. 

• 7 yaşından önce yoğun zihinsel çaba gerektiren bilgiler çocuklara yüklenmemelidir. 

• Öğretilecek şeyler büyüleyici bir hale getirilerek istek ve merak uyandıracak bir 

şekilde verilmelidir. Kendi çocuğundan örnek veren Russell, çocuğunun trenleri ve 

buharlı gemileri sevdiği için yolculuk serüvenlerini dinlemek hoşuna gittiğini 

belirterek gezgin öykülerini dinleyerek ve haritaları, resimleri inceleyerek coğrafyaya 

dair çok şey öğrendiğini söyler. 

• Öğretilecek konu ile ilgili önce örnekler verilmeli, örnekler üzerinden gidilerek konu 

sonradan anlatılmalıdır.  

• Estetik duygusunun gelişimi için dans için ayrılmış zaman olmalı; şarkı söyleme, 

edebiyat ve klasiklere önem verilmelidir. 

• Dil eğitimi önemsenmelidir. Erken yaşlarda ana dilin yanında başka dillerin öğretimi 

yapılmalıdır. Bu konuda Russell, Tolstoy ve Turgenyev’in daha çocukken Rusçada 

usta olmalarının yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızcada bildiklerini örnek 

göstermiştir.  

• Matematik ve bilim 12 yaşlarında verilmelidir. Öncelikle matematik ve fen ile ilgili 

buluşlar, keşifler gibi ilgi çekici şeyler anlatılmalıdır. 

• Bu yıllarda yaşamla ilgili bilgilere ağırlık verilmelidir.  
 

b) Son Okul Yılları: 

• Zekâsı normalin altında olanlara meslek eğitimi verilmelidir. Diğerleri ise klasikler, 

matematik ve fen, çağdaş insan bilimleri alanlarından birinde uzmanlaşmalıdır.  

• Okul 18 yaşında bitmelidir.  

• Sağlık, anatomi, psikoloji gibi belli dersler herkese verilmelidir. 

• Her öğrenciye parlamento, anayasa, siyaset konularında bilgi verilmeli ve günlük 

yaşamdaki etkisi anlatılmalıdır. 

• Öğrence bilgiye ulaşmanın kestirme yolları olduğunu düşünmeye teşvik etmemelidir. 

• İlgiler öldürülmemelidir. 

• Öğrenci ne kadar iyi ve zeki olursa olsun öğretmenin rehberliği gerekli görülmelidir. 
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• Tartışma ortamı yaratılmalıdır. Düşünme öğretilmelidir. Gerçeği arayıp bulma isteği 

uyandırılmalıdır.  

• Yapılan yanlışlar gösterilmelidir fakat ayıplama, yergi şeklinde olmamalıdır, hak 

edilen durumda övgüden de kaçınılmamalıdır. 
 

c) Üniversite: Russell’a göre dünya karmaşıklaştıkça ve endüstri giderek bilimselleştikçe 

çok sayıda uzmana ihtiyaç duyulmuştur. Üniversiteler bu uzman ihtiyacını sağlamaktadır. 

Oysa Russell çıkar gütmeyen bilgiden yanadır. Fakat akademik yaşamda çıkar gütmeyen 

bilginin yeri giderek küçülmektedir aksine büyümelidir ve gerçek bir bilim sevgisi 

olmalıdır. 

Russell’a göre üniversitelerin iki amacı vardır. Biri belli meslekler için eğitim vermek 

diğeri ise bilimsel araştırmaları sürdürmektir. Üniversitede belli meslekler için seçim 

yapılırken seçilen alana ilgi duyan ve o alanda yetenekli olanlara seçilmelidir. Yetenek 

testleri yapılarak başarı gösterenler alınmalı başarılı olamayanlar ise alınmamalıdır. Eğer 

başarılı olmayanlar alınırsa öğrencinin 4 yılı aylaklıkla geçer. Russell 18 yaşından sonra 

yararlı bir iş yapabilecekken üniversiteye gelerek aylaklık yaparak yıllarını boşuna 

harcayan kişinin bu davranışı ile toplumuna zarar verdiğini düşünür. Çünkü toplum 

kişinin bu zamanını iyi değerlendirmesini bekleme hakkına sahiptir.  

Russell üniversitelerde görevli olan öğretim üyelerine de büyük sorumluluklar 

vermektedir. Öğretim üyeleri öğrencileri takip etmeli, onlarla ilgilenmeli, özellikle yazılı 

ödevler vermeli ve çalışmalarını denetlemelidir. Öğretmenliğinin yanı sıra öğretim 

üyeleri alanlarına yönelik araştırmalar ile de uğraşmalıdır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Sonuç olarak diyebiliriz ki insanlık tarihinin başlangıcına kadar geri götürülebilen eğitim insanın 

doğumundan ölümüne kadar geçen uzun bir süreçte geniş bir yelpazeyi kapsar. İnsan yaşamı için önemli 

bir yere sahip olan eğitim hakkında geçmişten günümüze dek pek çok kişi tarafından çokça şey dile 

getirilmiştir. Çünkü toplumlar işi tesadüfe bırakmayarak en iyi eğitimi verme kaygısını taşımaktadırlar. 

20. yüzyılda yaşamış olan ve çok çeşitli alanlarda fikirler öne süren Bertrand Russell’ın ilgi alanlarından 

biri de eğitimdir. Russell’ın eğitimde önceliği kişilik eğitimidir. Kişiliğin temelleri daha çocukluk 

yıllarında atıldığı için çocuğun doğuştan getirdiği refleksler ve içgüdüler işlenip çocuğa çeşitli 

alışkanlıklar kazandırılarak işe başlanmalıdır. Eğitimin görevi sevecen, cesur, açık yürekli, zeki ve 

uyumlu kişiler yaratmak için içgüdüleri yönlendirmek olmalıdır. Bunun için ilk çocukluk yılları çok 

önemlidir. Çünkü kişiliğin oluşumu bu yıllarda başlar. Russell’a göre bu yıllarda sağlam bir kişilik temeli 

atılırsa hastalıktan, kötü niyetten, aptallıktan arınmış bir nesil yaratılabilir. Eğer bu yapılmazsa zulüm ve 

savaşı tercih ediyoruz demektir. Ama barış, rahatlık, ferahlık, bolluk ve mutluluk istiyorsak doğuştan 
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getirdiğimiz içgüdülerimizi geçmişteki yanlış uygulamalarda olduğu gibi bastırmak yerine doğru 

alışkanlık ve beceri oluşturacak şekilde yönlendirmeliyiz. Ceza ve korku ile içgüdüleri baskı altına almak 

ile başarı elde edilemeyeceğine inanan Russell eğitimde sevgiyi şart koşar. Korku, ceza, baskı ve 

engellenmelerden uzak olarak oluşturulan bilgi dünyası yetişen yeni nesilleri özgür, mutlu, yürekli ve 

şefkatli yapacaktır. Bu yüzden eğitim yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır.  

Eğitimde kişilik eğitimine öncelik tanıyan Russell için bilgi eğitimi ya da dar anlamıyla öğretim 

ikincil sırada yer alır. Russell okuma-yazma ile öğretimi başlattığı zihinsel eğitimi üniversitenin son 

yıllarına kadar taşıyarak bu süreçte nasıl bir eğitim verilmesinin olanakları üzerinde durmuştur. Russell’a 

göre zihinsel eğitimde de bilgi edinme bir görev değil sevinç olmalıdır, önemli olan serüven ve özgürlük 

ruhu ile bir keşif yolculuğuna çıkma duygusu yaratmak, öğrencide öğrenme isteği uyandırmaktır. 

Öğretimin amacı öğrencilerin merakını gidermek olmalıdır. Öğretim süreci açık düşüncelilik bilginin zor 

bile olsa mümkün olduğu inancı, sabır, çalışkanlık, dikkati toplayabilme, düşünce ve eylemlerde doğruluk 

ve kesinlik gibi erdemlerin oluşmasına imkân tanımalıdır. Öğretim sonucu elde edilen bilgi yaşamdan 

kopuk değil yaşamla iç içe olmalıdır. Öğrencilerin yetenekleri keşfedilip dikkatle geliştirilmeli ve 

öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilmelidir. Anne ve babalar, öğretmenler 

çocuklara ve gençlere rehber ve yol gösterici olmalıdır.  

Görünürde Russell eğitimi kişilik eğitimi ve zihinsel eğitim olarak iki ana başlık altında 

incelemiştir. Fakat bu iki ana başlık içerisinde tüm gelişim alanlarına yönelik eğitimi önemsemiştir. 

Örneğin kişilik eğitimi içerisinde oyun oynamaya verdiği önem çerçevesinde fiziksel gelişime, sevgi ve 

duygudaşlığa verdiği önem bağlamında duygusal gelişime, cinsellik eğitimi başlığı altında cinsel gelişim 

alanına da değinmiştir. Russell eğitim üzerine perspektif oluştururken detaylı incelemeler, titiz gözlemler 

yapmıştır. Yalnız bazı gözlemlerinin sadece kendi çocukları ile sınırlı kalması ve sınırlı gözlemler ile 

bunu genelleştirme yoluna gitmesi çok da sağlıklı değildir. Ayrıca Russell eğitim konusunda bazı 

hususlarda çok katı fikirler ve keskin çizgiler oluşturmuştur. Eğitimin konusu insandır, konu insan 

olduğunda insanların bireysel farklılığı ve insanın dinamik bir unsur olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda daha esnek ve hoşgörülü bir anlayış geliştirilmelidir. 

Russell’ın eğitim anlayışı günümüz eğitim anlayış için nasıl katkı sağlayabilir? Russell eğitimin 

merkezine kişilik eğitimini yerleştirmiştir. Günümüzde eğitim denilince ilk akla gelen öğrencileri bilgi ile 

donatmak ve öğrencileri tabiri caizse dolaşan bilgisayarlar haline getirmektir. Oysa insan sadece bilen 

varlık değildir buna ilaveten eyleyen de bir varlıktır. Bu yüzden eylemlerine çeki düzen vermek, kendine 

has bir kişilik oluşturmak yaşamın ilk yıllarından ele alınması gereken bir konudur. Fakat yaşamın ilk 

yıllarından “çocuk bu, ne anlar” gibi umursamaz bir tavır ile kişilik eğitimi yaşamın ilerleyen yıllarına 

ertelenmekte ve bu durum ilerleyen yıllarda kişiler üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakmaktadır. 

Russell’ın da önemsediği günümüz eğitim sisteminde de kişilik eğitimine gereken önem verilmelidir. 

Russell eğitimin bir serüvene dönüşmesinden yanadır. Bilindiği gibi yaşı ne olursa olsun insanlar 
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maceraya atılmaktan, büyüleyici şeylerin peşine koşmaktan hoşlanırlar. Eğitimin serüvene dönüşmesi 

noktasında çocukların ve gençlerin bilginin peşinden koşan bireyler olarak yetişmesi önemli bir husustur.  

Ayrıca peşinden koşulacak bilginin kucak dolusu bir sevgiyi içermesi yine Russell’ın üzerinde durduğu 

bir husustur. Sevgiden yoksun bir bilgi tüm insanlığa felaket getirdiği açıktır. Russell’ın tespitlerinden 

yaşadığımız çağın eğitim sistemi için yol gösterici diğer bir husus da öğrencilerin özellikle üniversitelerde 

ilgi alanı ve yetenekleri dışında bölümlerde eğitim alarak yıllarını gereksiz yere Russell’ın deyimiyle 

aylaklıkla harcamalarıdır. Russell’ın da belirttiği gibi toplumun yetişen yeni neslin zamanını iyi 

değerlendirmesine yönelik beklentisi vardır ve toplumun devamının sağlanması için bu yerinde bir 

beklentidir. Çocuklar ve gençler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilerek zamanlarını iyi 

değerlendirmeleri sağlanmalıdır. Yararlı bir iş yapacakken boş yere vakit kaybı yaşanmamalıdır. 

Günümüzde insanların çoğu yaşamlarından hoşnut olmamakta ve yaşamlarından vazgeçme noktasına 

gelmektedir, bazıları da her şeyi göze alarak yaşamlarından vazgeçmektedirler. Russell’ın eğitim 

anlayışının temelinde mutlu ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek yer almaktadır. Daha ilk yıllardan başlanarak 

eğitim insanların mutluluğuna hizmet etmek için planlanmalıdır. Russell’dan ödünç almamız gereken 

önemli bir nokta da empati yapabilme yeteneğidir. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda insanların kendi 

kabuklarına çekildiklerini ve kendi kabuklarına çekildikçe diğer insanlardan uzaklaşarak bencilleştiklerini 

görmekteyiz. Oysa empati yapabilme yeteneği diğer insanların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini 

anlayarak onlara yakınlaşabiliriz. Empati yapabilme toplumda birlikte huzurlu, mutlu ve barış içinde 

yaşayabilmek için eğitimin bize sağlayacağı gerçekten önemli bir noktadır.  
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İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLECEK 

YÖNLERİ 

 

EZGİ DÜLGER 

 

 

 

 

ÖZET 

Ülkemiz ve diğer ülkeler dikkate alındığında, eğitimde kalitenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
eğitime verilen önem her geçen gün artmaktadir. Türk eğitim sistemi’nde bir takım iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları yapılmakta toplu bir kalkınma çabası içerisine girilmiştir. Bunun için değişik ülkelerdeki eğitim 
modelleri denenmiş veya çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri incelenerek, ülkemize 
uygun yanlarını uyarlamamız eğitimde gelişim göstermemiz açısından gereklidir. Kalite unsurları da dikkate 
alınarak ülkemizin kültürüne, toplum yapısına, genç nüfusun sayısına ve eğitim bütçesine uygun en ideal eğitim 
modelinin nasıl yaratıcılığına ilişkin uzmanlar ve akademisyenlerin araştırmaları dikkate alınarak yeniliklere 
gidilmesi oldukça önemlidir. İngiltere eğitim sisteminde, yerel yönetimler ulusal müfredata bağlı olarak bulunduğu 
ortama ve çocukların ihtiyaçlarına uygun bir program geliştirme konusunda özgürdür. Bu durum eğitimde 
bireyselliğin ve fırsat eşitliğinin göz önüne alınması açısından önemlidir. İngiltere’de kalite güvence sistemine 
dayalı olarak denetimler yapılmakta, okulların kendi öz değerlendirmelerini yapmaları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, 
veliler ve öğrenciler de teftiş sürecinde belirleyicidirler. Öğrencilerin sayısal ve sözel yorumlama becerilerini 
belirlemeye dönük PISA gibi uluslararası sınavlarda ülkemizin sıralaması daha üst sıralara çıkarmayı 
hedeflemelidir. Türkiye’de yeni yetişen neslin bilgi toplumuna uyum sağlayabilmesi için eğitim programlarında 
yeniden yapılanma çalışmalarına gidilmesi gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında İngiltere eğitim sistemi ve 
Türkiye’de uygulanabilecek yönleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: eğitim sistemi, yeniden yapılandırma, eğitimde kalite 
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Giriş 

Küreselleşme ile birlikte eğitimin hedefleri değisti. Evrensel düşünebilen, her türlü bilgiyi, kuralı, 

değeri sürekli sorgulayabilen , yaratıcı olan , bilim , sanat ve felsefe ,sporla uğraşabilen kendini sürekli 

yenileyip geliştirebilen kişiler yetiştirmek eğitimin yeni hedefleri haline geldi. Yeni eğitim programları 

geliştirildi. 

Yapılan programların başarısı ise, uygulanabilirliği ile ölçülmektedir. Eğitim programı çocuğun 

gelişim alanlarını ve yaratıcılığını desteklemesi gerekmektedir. Günümüzde öğretmenin rolü öğreten değil 

çocuğun öğrenmesini destekleyen ona rehberlik etmesi yönündedir. Eğitimde asıl verilmek istenen 

öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir. Nasıl öğreneceği konusunda bilinçli yetişen bireyler hayatları 

boyunca her koşulda ve şartta kendilerini geliştirebilen kişiler olacaklardır. 

Bu çalışmanın genel amacı İngiltere’nin eğitim sisteminin incelenmesi ve Türkiye de 

uygulanabilecek yönlerinin ele alınmasıdır. 

Bu makalede ilk olarak İngiltere’nin eğitim politikaları ve eğitimin yasal dayanakları ele 

alınmıştır. Daha sonra, İngiltere eğitim sistemi incelenmiştir. Son olarak İngiltere eğitim sistemi göz 

önünde bulundurularak önerilerde bulunulmuştur. 

 

 İngiltere Eğitim Sistemi 

Genel Yapı 

1996 Eğitim Kanunu ile zorunlu eğitim konusu yasallaştırılmıştır. Öğrencilere, ailelerin istekleri 

de dikkate alınarak eğitim verilmesi konusu hakkında düzenleme getirilmiştir. 

2005 Eğitim Kanununda ise okulların denetimi, çocuk bakımı, okul öncesi ve kariyer hizmetleri 

ile ilgili düzenlemeler, öğretmenlerin eğitimi, profesyonel olarak gelişimleri, öğretmeye bir standart 

getirimi, öğretimin bir kariyer olarak algılanış biçimi hakkında düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, 

öğrencilerin korunması hakkında yerel yönetimler görevlendirilmiştir (Özcan, 2011). 

İngiltere’de eğitim yasaları Londra’daki parlemanto tarafından çıkarılır. Parlemonto kanunları 

bakanlara ve diğer yetkililere sorumluluk verir. Eğitim hizmetleri, ulusal politikaları ve sistemin 

yönetimini planlamadan merkez hükümet sorumluyken yerel yetkililer uygulama ve yönetim 

sorumluluğunu taşırlar. Yüksekeğitimde okulların gelişmesi için öz değerlendirmeye özen 

gösterilmektedir. Eğitimde kaliteden sorumlu olan yerel yetkililerin sorumluluğu 1998 okul standartları 

ve çerçevesi kanunu ile belirlenmiş, başarı standardını arttırmak esas hedefleri arasına konmuştur. Bunun 
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dışında okullar Eğitimde Standartlar Bürosu (Office for Standards in Education / Ofsted) tarafından 

gönderilen bağımsız müfettişler tarafından da denetlenmektedir. 2000 yılı eylül ayında genel öğretmenlik 

konseyleri kurulmuştur. Bu konseyler öğretmenlerin profesyonel çalışma standartlarının yönetimini 

üstlenmişlerdir. (Kilimci, 2006). 

Eğitim sisteminin sorumluluğu merkezi hükümet, yerel yönetimler ve eğitim kurumlarının 

yönetimleri arasında paylaşılmıştır. İngiltere’de eğitim hizmetlerinin büyük bir çoğunluğu yerel 

yönetimlerce sunulmaktadır. Eğitim programlarında çeşitlilik mevcut olup eğitimin kontrolü ağırlıklı 

olarak yerel birimlerin elindedir. Yerel yönetimlerin yerine getirdiği eğitim hizmetleri, ilk ve orta 

öğretim, teknik ve sanat eğitimi, okul yemekleri, öğrenci tasıma servisleri, öğrenci kredileri, özel 

gereksinimli çocukların eğitimi gibi geniş alanları içermektedir. 

Merkezi hükümet daha çok, ulusal hedeflerin ve politikaların belirlenmesinden, araştırma, eğitim 

programlarının geliştirilmesi ve genel sınavların düzenlenmesinden, eğitimin minimum düzeydeki 

standartlarının belirlenmesinden sorumludur. Merkezi yönetimle şekillendirilen sistem, yerel 

yönetimlerce uygulanmaktadır(Gönülaçar, 2010). 

Eğitim süresi, 195 is günüdür. Zorunlu eğitimin bittiği yas 16’dır. 5 yasını tamamlayan çocukların 

16 yasına kadar eğitimlerine devam etmesinin sağlanması ailelerin yasal sorumluluğundadır (TABÜES, 

2006, akt: Utaş, 2009, s33). 

Veliler, çocuklarının kaydı için herhangi bir okula başvurabilirler. Okulda kontenjandan daha 

fazla başvuru olduğu zaman, yerleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir yazılı kabul politikasının 

bulunması gerekmektedir. Dini vakıflarca desteklenen okullar genellikle belirli bir mezhep veya tarikatın 

üyelerine öncelik verirler. Bir ilköğretim okulunun anasınıfına devam etmiş olmak, ilköğretim sınıfına 

kabul edilmeyi garanti etmez. İlköğretim ve çoğu ortaöğretim okulu, öğrencileri akademik yeteneklerine 

bakmaksızın kabul eder, fakat Gramer okulları olarak bilinen az sayıda ortaöğretim okulu, öğrencilerini 

on bir yaşında yapılan testlerin sonuçlarını değerlendirerek kabul eder. Modern yabancı diller veya 

teknoloji gibi belli konularda uzmanlaşmış bazı ortaöğretim okulları, yüzde 10 oranına kadar ilgili 

konularda yetenekli öğrencilere öncelik verebilir (EURYDICE/CEDEFOP, 2000; Akt: Erginer, 2006). 

İlköğretim 5–11 yas arasını kapsar. İlkokul 5–7 yas arası I. devre (Infant Schools), 7–11 yaŞ arası 

II. devre (Junior Schools) olarak ikiye ayrılmıştır.  Devlete bağlı ortaokullara genellikle 11–16 yas 

çocuklar devam eder. Bu eğitimin sonunda öğrenci, GSCE (Genel Orta Okul Sertifikası) almaya hak 

kazanırlar. Ancak 16 yasına gelen bir öğrenci 2-3 yıl daha öğrenim görerek ‘A level’ derecesi de alabilir. 

Bu, üniversite öncesi hazırlık eğitimi sayılabilecek bir kademedir (TABÜES, 2006, akt: Utaş, 2009, s34). 

Orta öğretim 16 yaş üzeri çocuklar için verilmektedir. 16 yaşında, yani zorunlu eğitim yası 

dolduğu zaman, öğrenciler eğitimlerine ya kendi okullarında ya da ileri eğitim enstitülerinde devam 
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etmektedirler. Mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler genellikle ileri eğitim enstitülerine devam ederler. 

Pek çok ileri eğitim enstitüsü hem mesleki hem de genel akademik dersleri vermektedir (Eurydice, 2008b, 

akt: Utaş, 2009, s34). 

• İngiltere de zorunlu eğitim 5 ile 16 yaş arasını kapsar. Aileler çocuklarının yaşına, becerilerine, 

doğal yeteneklerine ve herhangi bir özel eğitim ihtiyacına (Special Educational Needs /SEN) göre zorunlu 

eğitim almalarını sağlamakla yükümlüdür. 

• Öğretmenler  akademik yılda her öğrenci için en az bir tane rapor sunmak  zorundadır. 

Öğrencilerin yasal bir değerlendirmede yer alması durumunda ailelerinin sonuçlardan haberdar edilmesi 

gerekmektedir. 

• Ders kitapları devlet tarafından onaylanmamakta ve sınıf kullanımı için öğretmenler tarafından 

seçilebilmektedir.  

• Kitap temini zorunlu eğitim sürecinde ödünç verme yoluyla devlet tarafından sağlanır. 

• İngiltere de 195 iş günü eğitim, 75 iş günü tatil verilmektedir.  

 (Kilimci, 2006). 

İngiltere eğitim sistemi Ulusal Program temelleri üzerine oturtulmuştur. Bu programa göre 

İngiltere’de 11 yıl süren zorunlu eğitim 5-16 yaslar arasındadır. 4 anahtar evreden oluşan zorunlu 

eğitimde ilköğretim süresi 6 yıl, orta öğretim süresi 5 yıldır. Bu temel evreler söyledir: 

1. evre: 5-7 yas (Key Stage 1- Infant Schools), 

2. evre: 7-11 yas (Key Stage 2- Junior Schools), 

3. evre: 11-14 yas (Key Stage 3), 

4. evre: 14-16 yas (Key Stage 4) (EARGED, 2003: 2). 

Değerlendirme sistemi 

Anahtar evrelerin sonunda ögrenciler okullarında islenen milli müfredat konularında sınava tabi 

tutulurlar. 

1. evre degerlendirilmesi 7 yasında, 

2. evre degerlendirilmesi 11 yasında, 

3. evre degerlendirilmesi 14 yasında 

4. evre degerlendirilmesi 16 yasında orta ögretim genel egitim sertifikası (General 
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Sertificate of Secondary Education, GCSE) sınavları ile yapılmaktadır. 

Bu sertifika derecesini tamamlayanlar ileri egitime veya istihdama yönelik kolejlere (Further 

Education) devam etme seçenegine sahiptirler. Bu sürecin sonunda ögrenciler, Genel Okullar, Gramer 

Okulları, Orta Modern ve Teknoloji Okulları’na devam edebilirler (Kara, 2008, akt.Topçuoğlu,2010, ss 

30-31). 

Öğrenciler  her temel evre sonunda ulusal testlerle değerlendirilir, bilgi birikim düzeyleri ölçülür, 

bir sonraki temel evreye hazırlanırlar. 

Ulusal testler ülke çapında yapılan genel testler olup her ögrenci aynı sekilde ve kosullarda 

değerlendirilmektedir. 

İngiltere'deki okullarda sınıfta kalma sistemi yoktur. Öğrenciler herhangi bir sınıfta herhangi bir 

dersten başarısız olsalar dahi bir üst sınıfa devam edebilirler. 

Sınıfta kalma sistemi bulunmadığından, öğrencilerin akademik yıl içindeki sınavlardan aldıkları 

notlarla değerlendirildikleri bir sistem de mevcut değildir. 

Ancak veri elde etmek amacıyla ülke çapında yapılan sınavlar vardır ki her Yerel Eğitim Otoritesi 

bunları uygulamak zorundadır. Okullarda öğretmenlerin yıl içinde yaptıkları sınavlar öğrencinin 

başarısını ölçmekle birlikte bir yaptırım (sınıfta kalma) ya da bir ödüllendirme (başarılı öğrencilerin 

üniversiteye sınavsız alınması vb) amacıyla kullanılmamaktadır (Böke 2002, akt: Obalı, 2009, s.). 

Öğrenciler sınıf geçme sistemi yerine, her Anahtar Evrenin bitiminde, yani 7,11, 14 ve 16 

yaşlarında ülke çapında yasal sınavlara tabi tutulurlar. Sınavlar dil, matematik ve fen konularından 

hazırlanmış sorular içerir. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar önem taşır. Sonuçlar karşılaştırma 

amacıyla öğrencilere göre, okullara göre ve ulusal ortalamalara göre düzenlenerek ilan edilir (Böke 2002, 

akt: Obalı, 2009, s.). 

Okul Sistemi yapılanması 

İngiltere müfredat sitemi okul yıllarındaki tüm key stage aşamalarında hangi konularda 

çalışılması gerektiğini ve başarı hedefleriyle ilgili programları içerir. 

İngiltere'de tüm yerel otoriteye bağlı okullar aşağıdaki istisnalar dışında, Eylül 2014 den itibaren 

programda bu şartları sağlamaları gerekmektedir. 

2014-2015 akademik yılında, İngiltere'deki tüm yerel otoriteye bağlı okullarda öğrencilerin 

eğitiminin 2.yılı ve 6.yılında İngilizce, matematik ve fen derslerindeki programları öğretmeleri 

gerekmektedir.. Bu öğrenciler sırasıyla key stage 1 ve key stage 2 tesleri yapılacaktır.  
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Yeni testler 2016 itibaren yapılmaya başlanacaktır. 

İngiltere'deki tüm yerel otorite bağlı okullar, eğitim kademesinin 10.yılı ve 11.yılı  Eylül 2015 

Eylül 2016 ya kadar 4. Key stage programlarında  İngilizce ve Matematiği ulusal müfredata bağlı olarak 

öğrenmeleri gerekmektedir. Yeni 4. Key Stagede programa  fen bilimleri de eklenmiştir.  (Anonim 2015) 

İngiltere eğitim siteminde okul performans tabloları internet üzerinden erişime açıktır. Veliler 

buradan okulun performansı, çalışan profili, finans durumu, karakteristik yapısı ve bununla ilgili gerekli 

dökümanlara eğitim standartları dairesi (Ofsted) sitesinden ulaşabilmektedir. (www.education.gov.uk) 

Okul Öncesi Eğitim(Pre-primary Education) 

“İngiltere’de üç ile beş yaş arası çocuklar için devlet tarafından kurulan kurumlarda eğitim temel 

evre (foundation stage) olarak adlandırılır. Bu evrede de “erken öğrenme hedefleri” takip edilir. Bunlar 

altı anahtar gelişim alanını kapsar: kişisel, sosyal ve duygusal gelişim; iletişim; dil ve okuryazarlık; 

matematiksel gelişim; bilgi ve dünyayı anlama; fiziksel gelişim; ve yaratıcılık gelişimi (Inca, 2006, akt: 

Kaytan,2007; s.43). 

Erken çocukluk evresi kurulşunda (EYFS) çerçevesi doğumdan 5 yaşına kadar ki aşamalarda 

öğrenme, çocukların bakımı, gelişimi için belirli  standartlar vardır. İki ana standart vardır. Birinci 

standart 24 ve 36 ay arasında çocuğun gelişimiyle ilgili olan ilerlemeler EYFS yetkilileri tarafından 

raporlanır.Her iki değerlendirme aşamasında da çocuğun farklı 7 alanda gelişimi değerlendirilir. Erken 

öğrenme hedefleri; fiziksel gelişim okuma ve yazma, dil öğrenme ve iletişim, problem çözmek, dünyayı 

anlamak, sayısal beceriler geliştirme, yaratıcılık, kişisel,sosyal, duygusal gelişimdir. 

EYFS 24 ila 36 aylık olan her çocuğun gelişiminin kısa bir yazılı özeti ile anne ve bakıcılara 

sağlar. Bu ilerleme kontrolü, hangi çocukların ek olarak  desteğe ihtiyacı olduğunu saptamaktadır.Ayrıca 

EYFS profili ile ilgili el kitabı bulunmaktadır. 

EYFS çocuklardaki gelişim alanlarının ilerleme kontrollerini yaparken 3 temel öğrenme ve 

gelişim alanına yoğunlaşmaktadır:kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, fiziksel gelişim, dil öğrenme ve 

iletişim. 

Standart ve test ajansı STA  birçok ilerlemeyi değerlendirecek yerel bir otorite çocukların erken 

gelişiminin değerlendirmesini yapmaktadır. 

EYFS profil EYFS sonunda tüm çocukların bir değerlendirmesini sağlar.Erken çocukluktan Key 

stage 2 ye kadar olan aşamada çocukların eğitimini değerlendirmektedir.Ayrıca stajyer öğretmenlerinde 

yeteneklerini değerlendirmektedir (www.gov.uk) 
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DCSF verilerine göre, İngiltere‟de 2010 yılı itibariyle okulöncesi devlet okullarında öğretmen 

başına 16,2 öğrenci düşmektedir (Çoban, 2011, s.66) 

Erken Yıllar Temel Safhası (Early Years Foundation Stage-EYFS), erken öğrenim ve 0-5 yaş 

arası çocukların gelişimi, bakımı için geliştirilen yeni kalite çerçevesidir. Son on yılda bu sistem 

ingilterede yoğun bir politik müdahale altında.Bu değerlendirmeden çıkan sonuçlara göre; Çocukların 

sosyo-ekonomik statü , cinsiyet ve etnik grup tarafından erişimindeki EYFS Profili farklılıkların 

oluşmasına neden oldu. Değerlendirmelerin toplandığı ECE (avrupa ekonomik komisyonu) çalışmasıyla 

Bu makalede değerlendirme ve eşitsizlik sorunları arasındaki ilişkinin ECE’de karmaşık olduğu 

tartışılıyor. Ve bazı öğrencilerin az ulaşması sonucunda, bazı öğrencilerin az beklentisi oluşma konusunda 

ciddi bir potansiyel söz konusu. Bu durum çocuğu eğitimsel başarısızlık yörüngesine sürükleyebilir. 

Akademik yıl boyunca toplanan kanıtlara rağmen, EYFS Profil yasal değerlendirmesi 

resepsiyonun son yılında yapılır ( yani 4-5 yaşlarında). Çalıma EYFS yapısı altındaki altı kısmı da 

kapsamakta ve bu kısımlar aşağıdaki gibi; 

Kişisel, sosyal, duygusal gelişim (PSED) 

İletişim, dil ve okur-yazarlık (CLL) 

Problem çözebilme, sebeplendirme ve matematiksel beceri(PSRN) 

Bilmek, dünyayı anlamlandırabilmek 

Fiziksel gelişim (PD) 

Yaratıcılık gelişimi (CD) 

 Resepsiyon öğretmenlerin bu altı maddeyle ilişik açıklamalara karşılık değerlendirme 
yapabilmelilerdir.  

İlköğretim(Primary Education) 

İngiltere‟de ilköğretim kademesi 5-11 yaşlar arasındaki 6 yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu altı 

yıllık dönemin ilk iki yılı (5-7 yaş) ilköğretimin ilk basamağını (Infant Schools), sonraki dört yılı ise (8-

11 yaş) ikinci basamağını (Junior Schools) oluşturmaktadır. Tablo 1’de İngiltere’de ilköğretim düzeyinde 

okullar ve eğitim basamaklarına ilişkin bilgiler verilmiştir(Kalemoğlu, 2011,s.66) 
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Tablo 1: İngiltere’de İlköğretim Okul Türleri ve Eğitim Basamakları (Kalemoğlu, 2011, s.66) 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Ġngiltere‟de ilköğretim basamağında öğretmen baĢına 

düĢen öğrenci sayılarına bakıldığında 2000 yılından bu yana devamlı olarak bir iyileĢmenin yaĢandığı 

görülmektedir.2010 öğretim yılında Öğretmen başına düşen öğrenci  sayısı 21,3 oranındadır( Kalemoğlu, 

2011, s.68). 

1988 yılından itibaren Ġngiltere‟de ilköğretim düzeyinde öğrencilerin değerlendirilmesi için 

ulusal düzeyde sınavlar uygulanmaktadır. Birinci ve ikinci eğitim basamakları sonunda yani 7 ve 11 

yaĢlarında öğrenciler Ġngilizce, matematik ve fen bilgisi derslerinden sınavlara girerler. Bu sınavlarla 

öğrencilerin hedeflenen amaçlara ulaĢma düzeyleri belirlenir ve hükümet tarafından her bir okul için 

puan tabloları açıklanır (Alexander, 2000, akt: Kalemoğlu, 2011: s.68). 

Ulusal eğitim programı (National Curriculum) halk için yapılan genel okullarda 5 ve 11 yaş arası 

tüm çocuklar için uygulanır. Ulusal eğitim programı öğretmenlere tüm öğrenciler için uygun çalışmaları 

yapması için esneklik sunar. İngilterede devlet tarafından yapılan tüm ilköğretim okulları yeteneklerine 

bakmaksızın tüm öğrencileri kabul eder, bir seçim yapmaz (Inca, 2006, akt:Kaytan,2007,s.43). 

İlköğretim düzeyinde ulusal eğitim programı, İngilizce, matematik, fen, bilgi ve iletişim 

teknolojileri (ICT), tasarım ve teknoloji (DT), tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik ve fiziksel eğitimi 

(PE) içerir. Modern yabancı dil, vatandaşlık ve kişisel, sosyal ve sağlık eğitimi de genellikle sunulur(Inca, 

2006, akt;Kaytan, 2007, s 44) 

Ortaöğretim (Secondry School) 

İngiltere de ortaöğretim 11-18 yaş arası öğrencileri kapsar.  Anahtar Evre(Key Stage) 3 (11–14) 

yaş arası, Anahtar Evre(Key Stage) 4 (14–16) yaş arası, Anahtar Evre 5 (16–18) yaş arası olmak üzere üç 

evreden oluşmaktadır. 
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Pek çok ortaöğretim kurumu yetenekler dikkate alınmadan öğrenci kabul etmektedir. Bu tür 

okullar ‘Comprehensive Schools – Çok Programlı Okullar’ olarak bilinmektedir. Yeteneklerine göre 

öğrenci alan okullar ise ‘Grammar Schools – Gramer okulları’ olarak bilinmektedir. Ayrıca, ‘City 

Technology College- Sehir Teknoloji Koleji ve City Art Technology College- Sehir Sanat Teknolojisi 

Kolejleri’, özel okullar olarak sınıflandırılırlar ve DFES ile kontrol altında olan kurumlar ya da 

sponsorlarca yönetilirler. Genel eğitimi teknoloji odaklı olarak sağlarlar. ‘Specialist Schools - Uzmanlık 

Okulları’, belli bir alan üzerinde uzmanlasmak isteyen öğrencileri deva ettiği okullardır. Ulusal müfredata 

uymakla beraber, sanat, mühendislik, sosyal bilimler, dil, matematik ve muhasebe, müzik, fen bilimleri, 

spor ve teknoloji gibi bölümlerde uzmanlasmak isteyen öğrencilere fırsat tanıyan okullardır. ‘Academies- 

Akademiler’, özellikle kırsal kesimlerde Sehir Teknoloji Okulları tarzında açılan okullardır. 2002 yılından 

itibaren açılmaya başlamıştır(Utaş, 2009, s.51) 

Ulusal Programda 3. Temel Evre olan 11-14 yas arasında yer alan ana ve yan dersler söyle 

belirlenmistir: 

-Ana Dersler (core subjects): İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi üç çekirdek alanolarak, 

-Yan Dersler (non-core subject): Tasarım ve Teknoloji, Bilgi İletisim Teknolojisi,Tarih, 

Cografya, Modern Yabancı Diller, Sanat, Müzik, Beden Egitimi veVatandaslık yan alanlar olarak 

belirlenmistir. (Teachernet, 2009; National Curriculum, 2009, akt:Topçuoğlu, 2010, s32). 

İngiltere’de ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçimi konusunda ailelerin görüsü, okulun öğrenci 

kontenjanı, basvuran öğrenci sayısı ve okulun fiziksel kapasitesi rol oynamaktadır. Genel olarak öğrenci 

seçimi yoktur ancak uzmanlık okulları ve sehir teknoloji kolejleri öğrenci seçiminde yeteneklere dikkat 

etmektedir. Gramer okulları öğrencileri yeteneklerine göre seçmektedir ve genellikle kendi sınavlarının 

kendileri hazırlamaktadır. Merkezi sınav sistemi mevcut değildir(Utaş, 2009, s.52). 

Birlesik Krallık’ta her kademenin sonunda sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar merkezi olarak 

hazırlanmakta ancak uygulamadan okullar sorumlu tutulmaktadırlar. Belli bir zaman aralığında yapılan 

bu sınavlar, öğrencileri seviyelerini belirlemeye yöneliktir. Bu sınavların öğrencilerin okul tercihinde 

yönlendirme etkisi vardır ancak herhangi bir yerlestirme söz konusu değildir. Öğrenciler bu sınavlardan 

aldıkları puanlara göre yönlendirilirler. Ancak gidecekleri okulu belirlemek öğrencilere ve velilere 

bırakılmıstır. Grammar Schools Birlesik Krallık’ta bu konuda istisna durumunda olan okullardır. Bu 

okullar öğrencilerini belirlemek için kendi sınavlarını uygulamaktadırlar(Utaş, 2009, s.55)  

Zorunlu eğitim sonunda, öğrenciler devam ettikleri okulun türüne bakılmaksızın “Ortaöğretim 

Genel Eğitim Sertifikası (General Certificate of Secondary Education - GCSE)” sınavına girerler. Bu 

sertifikayı alan öğrenciler eğer isterlerse, iki yıl sonra da 18 yaşında “İleri Düzey Eğitim Diploması 
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(Certificate of Education at Advanced Level-GCE A-Level)” sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınav 

sonucuna göre öğrenciler yükseköğretime devam edebilmektedirler.(Varol& İmamoğlu) 

Zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenci doğrudan çalışma hayatına atılabilir ve eğitimini yan 

zamanlı olarak mesleki eğitim veren kolej veya yüksek okullarda devam ettirebilir. Bunun yanında diğer 

bir alternatifte; Çalışma Bakanlığı ve İnsan Kaynakları Servisi Komisyonunun (Manpower Services 

Commission) organize ettiği 1 veya 2 yıllık genç eğitim programlarına katılarak istediği alanda eğitim 

görmektir.(Korkmaz, 2005) 

Zorunlu Eğitim Sonrası (üst ortaöğretim) 

Giriş Sistemi 

İngiltere’de yükseköğretime giriş için, ileri-düzey anlamına gelen ve dersler bazında ayrı 

düzenlenen A-düzeyi (Advanced-level) sınavlarından alınan sertifikalar kullanılır. Sınavlar genellikle 

lisenin son iki yılında alınır. Sınavlar dünya çapında bilinmektedir. Öğrenci girdiği A-düzeyi sınavında A 

ile E arasında değişen bir not alır. Üniversiteler genellikle kendi giriş standartlarını kendileri belirlerler. 

Örneğin, Matematikte A, İleri Matematikte A ve İngilizcede en az B gibi. Bazı üniversiteler öğrencilerden 

A-düzeyi sınavlarının dışında başka sınavlara da girmelerini istemektedirler. Öğrenci, merkezi bir kuruluş 

olan UCAS’a A-düzeyi notlarını, niyet mektubunu ve bir referans mektubuyla başvurur ve yerleşmek 

istediği programlardan en fazla 5 tanesini belirtir. UCAS, başvuruları ilgili yükseköğretim kurumlarına 

iletir ve kurumlar kendi öğrencilerini seçerler (Küçükcan ve Gür, 2009). 

Kalite Güvencesi 

Kalite değerlendirmesinin (quality assessment) amacı, İngiliz Yükseköğretim Fon Konseyi’nin 

fon verdiği kurumların yeterli düzeyde kaliteli olduklarından emin olmaktır. Kalite, belli standartlara ne 

derece uyulduğundan ziyade, kurumun kendi amaçlarına ulaşmada ne derece başarılı olduğuyla 

ölçülmektedir. İngiltere’de araştırma kalitesi de değerlendirilmektedir ve araştırma için yükseköğretim 

kurumlarına dağıtılacak fon, esasen kaliteye göre belirlenmektedir. İngiliz Kalite Güvencesi Ajansı 

(QAA), 1997’de kurulmuştur. Ajans, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Ağı’nın kurulduğu 2000 

yılından itibaren üyesidir. Ajans, yükseköğretimde kaliteyi korumak ve gelişimi teşvik etmek amacını 

gütmektedir. Değerlendirmelerde öğrenci görüşü de önemsenmektedir(Küçükcan ve Gür, 2009). 

Eğitim Finansmanı 

İngiltere’ de eğitimin finansmanını Eğitim Bakanlığı, Öğrenme ve Beceri Konseyi ve 

Yükseköğretim Konseyi tarafından işbirliği halinde yürütülmektedir. Her düzeydeki eğitimin büyük bir 

bölümü hem bölgeler hem de merkezi hükümet tarafından desteklenmektedir. Mayıs 2002’ de yerel 

otoritelerin eğitim finansmanı sorumlulukları 72 devlet bakanlığına aktarılmıştır. Ayrıca, hükümet yerel 
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yönetimlere hibe yapar.Kamuca finanse edilen okullar, finansman kaynaklarını yerel yönetimlerden 

alırlar.Yerel yönetimler toplam gelir kaynaklarının ne kadarının eğitime ayrılabileceği konusunda 

özgürdür. Bu kaynakların çoğu merkezi hükümetten alınır. Gerisi, yerel yönetimlerin kendi finansal 

kaynaklarından, özellikle de Konsey Vergisinden (bir çeşit yerel mal vergisi) karşılanır. Yerel Eğitim 

Yetkililerince kurulan finanse etme formülü, öğrencilerin yaşı ve sayısının belirlenerek okulun bütçesinin 

hesaplanmasını sağlar.(Akgül, 2011). 

İngiltere’de, ilköğretim düzeyinde denetim etkinlikleri 3 yılda bir gerçekleştirilmektedir. 

Denetimde, bireysel olarak öğretmenlerin öğretim sürecindeki performansları değil, bir kurum olarak 

okulun etkililiği değerlendirilir. Bu değerlendirmede sınıf gözlemleri de önemli rol oynar, fakat bütün 

öğretmenlerin dersleri gözlemlenmez. Okulun etkililiğinin değerlendirilmesinde, okulda ilgili kişilerce 

hazırlanan okulun Öz Değerlendirme Formu (Self Evaluation Form - SEF)’nda belirtilen okulun 

etkililiğine ilişkin kanıtlar aranır ve elde edilen bütün bilgiler, ders gözlemleri de dahil olmak üzere 

Değerlendirme Formlarına (Evidence Form - EF) kaydedilir (Pehlivan,2007)  

Eğitim Teftişi 

Okul Yönetim Kurulu, okulun etkin bir biçimde yönetilmesini izlemekten sorumludur ve okulun 

performansını izleme ve değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Yerel Eğitim Yetkilileri, kendi 

okullarındaki kalite güvencesinin sağlanması konusunda sorumluluk sahibidir, denetim ve danışmanlık 

hizmetleri önerebilirler. Bunlar, başarı düzeyinin düşük olduğu okulların düzenlenmesinden sorumludur. 

Okula ayrılmış olan bütçenin geri çekilmesi ve bazı durumlarda ek yöneticiler atanması yetkisine sahiptir. 

Aynı zamanda kendi bölgelerindeki okul çağına gelmiş çocukların eğitim standartlarının yükseltilmesi 

konusunda da yeni bir görevleri bulunmaktadır. 

Denetimlerde, Okul Yönetim Kurulu velilere denetlemeyi duyurur, daha sonra da müfettişlerle 

velilerin bir araya getirildiği bir toplantı düzenler. Yönetim Kurulu üyelerinden yalnızca okulda çalışanlar 

ya da öğrenci velisi olanlar bu toplantıya katılabilirler. Müfettişler, okuldan ayrıldıktan sonra okul 

hakkında rapor hazırlarlar. Okul Yönetim Kurulu, bu raporun özetinin velilere dağıtılmasını sağlar. 

Yönetim Kurulu, rapor sonrası kırk işgünü içinde eylem planı hazırlayarak gerekli mercilere ve velilere 

sunar(Gönülaçar,2010) 

İngiltere’deki bütün okullar kendilerini değerlendirmek durumundadırlar. OFSTED okulların öz 

değerlendirmelerinin, denetim aralıkları süresince yıllık olarak uygulanmasını önermektedir. İngiltere’de 

okulların içsel denetim verileri, okul seviyesinde ve öğrenci seviyesinde olmak üzere iki şekilde 

toplanmaktadır. Toplanan bu veriler, daha sonra ulusal sınavlar ve devlet standartları ile 

karşılaştırılmaktadır. Ayrıca bu veriler, ulusal hedefler ışığında kurumun merkezden izlenmesi ve dışsal 

denetim için kaynak oluşturmada ve yerel otoriteler tarafından kendi okullarının izlenmesinde 

kullanılmaktadır.(Utaş, 2009) 
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Öğretmen Yetiştirme 

Öğrencilerin okul yaşantısı kazanmaları ve öğretme uygulamaları birden fazla okulda 

yapılmalıdır. Süresi üç yıl ve daha az olan programlarda toplam olarak en az 75 gün (yıllık eğitim süresi 

en az 36 haftadır), dört yıllık lisans programlarında ise en az 100 gün okulda yasantı kazanma ve öğretme 

uygulamalarına ayrılmak zorundadır. Aday öğretmenler, çocukların öğrenme ve gelişmelerine yardım 

edici nitelikte program hazırlamayı, çocukların bireysel ve özel ihtiyaçlarını karşılamayı, etkili öğrenme 

yaşantıları seçip, organize etmeyi, kazandırmayı ve değerlendirmeyi, çocuğu kendi kendine öğrenmeye, 

araştırmaya, yaratıcılığa yöneltecek öğretimi etkili olarak yönetmeyi, veliler, okuldaki diğer elemanlar ve 

toplumla iletişim ve işbirliği kurmayı, çağdaş eğitim sorunlarından haberdar olmayı, kendi mesleki 

gelişimini izleyerek, ihtiyaçlarının farkında olmayı belli bir durumu gözleyip, analiz ederek etkili çözüm 

yolları bulmayı, kendi kararlarını değerlendirmeyi, kendi öğretim ilkeleri ve teorisine ulaşmayı 

öğrenmektedirler (Kilimci, 2006). 

SONUÇ 

Okullarda uygulanan eğitim programlarının çocuğun gelişim alanlarını ve yaratıcılığını 

desteklemesi gerekmektedir. İngiltere eğitim sisteminde öğretmenler, sabit bir yıllık müfredat veya planı 

birebir takip etmek zorunda değillerdir. Ulusal müfredata bağlı olarak bulunduğu yerel yönetimdeki 

çocukların ihtiyaçlarına uygun bir program geliştirme konusunda özgürdür. Ülkemizde ise milli eğitim 

tarafından hazırlanan müfredatın uygulanma zorunluluğu vardır.  Bu yönde esneklik sağlanması adına 

yapılacak değişiklerle öğretmenlerden çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik program hazırlayıp bunu 

uygulamaya fırsatı verilmesi eğitime olumlu yansıyacaktır.  

Okul öncesi eğitim dünyada gelişmiş birçok ülke tarafından yıllardır öneminin bilincinde olunan 

ve bu yönde araştırmalarla desteklenen farklı eğitim programları oluşturulan bir eğitim kademesidir. 

 Kişiliğin temellerinin atıldığı ve zihinsel gelişim açısından en hızlı yaşam dönemi olan okul 

öncesi döneme yapılan yatırımın bireylere geri dönüşü açısından diğer eğitim basamaklarına oranla daha 

büyük olacaktır. Bu sebeple ülkemizin okul öncesi eğitime devlet bütçesinden daha fazla kaynak 

aktarması önemlidir.. 

İngiltere de öğretmenlik eğitimi 3 yıldır. Ayrıca, aday öğrencilerin diploma sahibi olmaları için 

kendilerini çok yönlü olarak ve sosyal yeterlilikleri açısından birçok konuda geliştirmeleri 

beklenmektedir. Öğretmen işe alımından sonraki yıl deneme süresindedir. İngiltere öğretmen yetiştirme 

kurumlarına en fazla sorumluluk veren ülkelerden biridir. Türk eğitim sisteminde de üniversitelere 

özerklik verilmesi ve sistemde yenileşme çalışmaları içinde fakültelerin daha aktif olmaları sağlanabilir. 

Ayrıca İngiltere de ülkemizde olduğu gibi merkezi sınav sistemi uygulanmamakta, her üniversite öğrenci 

kabul koşullarını kendi belirlemektedir.  
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Eğitim yönetimi ve denetimi daha çok yerel yönetimlere ve okul yönetimlerine bırakılmıştır. 

İngiltere de kalite güvence sistemine dayalı olarak denetimler yapılmakta bu denetimlerde de okulların 

kendi öz değerlendirmelerini yapmaları ön plana çıkmakta, velilerin ve öğrencilerin görüşleri 

alınmaktadır. 

Türkiye eğitim teftiş sisteminin daha etkin işleyebilmesi açısından okullarda öz değerlendirme 

sürecinin uygulanması önerilebilir. Ayrıca okul teftiş sürecine velilerin ve öğrencilerin görüşlerinin de 

alınması, eğitimin aksayan yönlerinin belirlenmesinde ve eğitim kalitesinin artmasında etkili olacaktır. 

Teftiş sonuçlarının İngiltere’de olduğu gibi internet ortamında yayınlanması, okulların ve personelin 

kendileri hakkında olumsuz görüşlerin olmasını istemeyeceklerinden dolayı, daha etkili bir şekilde 

faaliyetlerini yerine getirebilirler bu durumda eğitime olumlu bir şekilde yansıyabilir. 

Ülkemiz ve diğer ülkeler dikkate alındığında, eğitimde kalitenin gelişmesine katkı sağlamak 

amacıyla eğitime verilen önem her geçen gün artmaktadır. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri incelenerek, 

ülkemize uygun yanlarını uyarlamamız eğitimde gelişim göstermemiz açısından gereklidir. 

Kalite unsurları da dikkate alınarak ülkemizin kültürüne, toplum yapısına, genç nüfusun sayısına 

ve eğitim bütçesine uygun en ideal eğitim modelinin nasıl yaratıcılığına ilişkin uzmanlar ve 

akademisyenlerin araştırmaları dikkate alınarak yeniliklere gidilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada MEB'e bağlı okullarda 2012 yılında yapılan değişiklikle uygulanmaya başlanan kılık kıyafet 
serbestliği uygulamasının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kılık kıyafet 
serbestliği hakkında öğrenci ve öğretmenlerin tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen bir 
tutum ölçeği kullanılmıştır. 5’li likert tipinde olan ölçeğin geliştirilmesinde öncelikle literatürden faydalanarak 
akademik ve duyuşsal, güvenlik, disiplin ve akran çatışması alt boyutlarıyla alakalı maddelerden oluşan bir havuz 
oluşturulmuştur. Oluşturulan madde havuzu Eğitim Programları ve Öğretim alanında görev yapmakta olan 3 öğretim 
üyesinin görüşüne sunulmuş ve maddeleri 5 üzerinden puanlamaları istenmiştir. Öğretim üyelerinden alınan geri 
bildirim sonrasında taslak ölçme aracı oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçme aracına pilot uygulama yapılmasının 
ardından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir. Araştırmanın hedef evrenini 
Türkiye’deki serbest kıyafet uygulamasına geçmiş liselerde okuyan bütün öğrenciler ve bu liselerde çalışan bütün 
öğretmenler oluştururken araştırmanın örneklemini Düzce Endüstri Meslek Lisesinde okumakta olan 136 öğrenci ve 
bu okulda görev yapmakta olan 37 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 
kılık kıyafet serbestliği uygulamasına dair memnuniyetlik düzeyleri öğretmenlerinkine göre daha yüksek 
durumdadır. Öğretmenlerin disiplin, güvenlik ve akran çatışması boyutlarında ise memnuniyetsizlikleri dikkat 
çekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kılık Kıyafet Serbestliği, Üniforma, Öğrenci Tutumları, Öğretmen Görüşleri 

 

 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında ülkelerin en çok önem verdikleri alanlardan birisi eğitimdir. Çünkü güçlü 

ülkeler arasında yer alabilmek, bu ülkeler arasında yerini koruyabilmek ve çağdaş seviyelere ulaşabilmek 

ancak eğitimli bireyler yetiştirmekle mümkündür. Bu sebeple bütün ülkeler yurttaşlarının iyi bir eğitim 

almalarını amaçlar. Dolayısıyla ülkeler yıllar boyunca eğitim sistemleri üzerinde değişiklik yapmışlar ve 

vatandaşlarının aldığı eğitimin kalitesinde en üst seviyelere ulaşmayı hedef olarak görmüşlerdir. Kuruluş 

yıllarından bu yana verilen eğitimin kalitesini artırmak için birçok çalışmalar yapan Türkiye de bu 

ülkelerin arasındadır. Bu amaçla ülkemizde eğitim sisteminde türlü değişikliklere gidilmiş, farklı 
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alternatifler denenmiş ve en kaliteli eğitim verilmeye çalışılmıştır. Akbaba ve Konak’a (2014) göre eğitim 

sistemleri öğretim programları, idareciler, öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul ortamları ve sınıflar gibi 

farklı öğelerden oluşmaktadır; ayrıca bu sayılanlar ortak öğelerden sadece bir kaçıdır. Varış’a (1988) göre 

ise öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenilen davranışların gelişmesi için uygulanan 

süreçlerin tümüdür. Yani öğretim dediğimiz bu süreci öğrenci, öğretmen, okul, ders saati, kılık kıyafet 

gibi birçok öğe etkilemektedir. Dolayısıyla Türkiye ve diğer bütün ülkeler yurttaşlarına çağdaş seviyede 

bir eğitim verebilmek ve tabii ki kendi politika ve ideolojisine uygun bireyler yetiştirebilmek amacıyla 

eğitim sistemlerini oluşturan bu öğelere devamlı müdahale etmişler ve bu öğeler üzerinde değişiklikler 

yapmışlardır. Günümüzde bu istenilen seviyedeki eğitimin verilebilmesinde en önemli araç okullardır. Bu 

okullardaki ders saatleri, okul başlama ve bitiş saatleri, derslerin içerikleri, disiplin kuralları, sınıf oturma 

düzenleri, kılık kıyafet uygulamaları gibi eğitim sürecini etkileyen birçok faktör ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Eğitimin verimliliği ve kalitesiyle doğrudan ilgili olan bu faktörlerin her biri tek tek 

incelemeye değer olmakla birlikte, ülkemizde üç yıl önce yapılan değişiklikle gündeme gelen okullarda 

uygulanan zorunlu üniforma uygulamasının kaldırılması meselesi mutlaka araştırılmalıdır.  

Akbaba ve Konak (2014) zorunlu üniforma uygulamasını, okullarda öğrencilerin giydiği 

kıyafetler ve bu kıyafetler konusunda belirlenmiş kriterler olarak tanımlar. Ayrıca Akbaba ve Konak’a 

(2014) göre bu kriterler öğretimin önceden belirlenmiş amaçlarına tam ve eksiksiz ulaşılma çabasını 

tamamlayan unsurlardır. Altınsoy’a (2012) göre bu kıyafetlerin özellikleri bazı ülkelerde ulusal kapsamda 

tek tip ve zorunlu, bazılarında okulun inisiyatifi dâhilinde yine okul yönetimi ya da okul aile birliklerinin 

belirlediği tipte, bazı ülkelerde ise öğrencinin kendi inisiyatifine bırakılmıştır (akt. Akbaba ve Konak, 

2014). Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerini düzenleyen bu uygulamalardan tek tip üniformanın zorunlu 

tutulmasını destekleyenler olduğu gibi bu tür tek tip üniforma uygulamalarına karşı çıkanlarda bir hayli 

fazladır. Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair 

Yönetmelik’te (KKDY) 27.11.2012 tarihinde yapılan değişiklikle resmi okullarda kılık kıyafetin serbest 

özel okullarda ise veli toplantı çoğunluğuna bırakılana kadar zorunlu tek tip üniforma uygulanmaktaydı. 

Okullarda uygulanan bu zorunlu kılık kıyafet uygulamasını savunan görüşler olduğu gibi bu 

uygulamaya karşı çıkan görüşler de vardır. Bu uygulamayı savunan görüşler ana neden olarak okullardaki 

güvenlik ve disiplin sorununu göstermektedir. Bu görüşe göre okullarda tek tip kıyafetin uygulanması 

disiplin problemlerin azalmasında ve okul güvenliğinin artırılmasında önemli bir etkendir. Okul 

üniforması uygulaması sayesinde okula giren bir yabancının kolayca anlaşılabilmesi mümkündür. Cohn, 

(1996), Caruso (1996), Loesch’in (1995) yaptığı araştırmalar sonucunda zorunlu üniforma uygulamasının 

okullardaki disiplin problemlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığı, öğrencilerin devam yüzdelerinin hatırı 

sayılır miktarda arttırdığı, okullarda yaşanan kavgaları azalttığı ve okul iftihar listelerindeki öğrenci 

sayısını arttırdığı görülmüştür (akt. Erkan, 2003). Ayrıca okul üniformasının okul güvenliğini sağlama ve 

düşük akademik başarıyı artırmak için ciddi bir unsur olduğunu (Duvall ve ark., 2004), üniformaların 
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ekonomik farklılıkları gizlediğini (Holloman ve ark., 1996), öğrenme ortamını iyileştirdiğini, olumlu okul 

ortamları yaratmanın koşullarından birinin zorunlu üniforma olduğunu ve aileler üzerindeki baskıyı 

azalttığını (Anderson, 2002) savunan çalışmalar da mevcuttur. Diğer ülkelerde yapılan bu çalışmalara ek 

olarak ülkemizde Kıran’ın (2001) yaptığı araştırma sonucunda da öğretmen ve velilerin serbest kıyafet 

uygulamasına karşı çıktığı görülmektedir. Kıran’ın yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan bazı 

olumsuz görüşler şu şekildedir; 

1. Kıyafet serbestliği maddi olanaklara sahip olmayan öğrencilerde eksiklik duygusu 

oluşturur. 

2. Serbest kıyafet uygulamasında arkadaşlarına göre iyi giyinemeyen öğrenci arkadaşlarına 

karşı olumsuz duygu geliştirir.  

3. Serbest kıyafet uygulamasında aşırılığa kaçılması öğretimi olumsuz yönde etkiler. 

4. Serbest kıyafet uygulamasında arkadaşlarına göre iyi giyinemeyen öğrenciler ebeveynleri 

ile çatışmaya girer.  

5. Kıyafet serbestliği öğrenciler arasında gereksiz özentiler yaratır. (Kıran, 2001) 

Tek tip kıyafet uygulamasını savunan bu görüşlerin aksine, okullarda tek tip kıyafetin kaldırılması 

gerektiğini, onun yerine serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi gerektiğini savunan görüşler de vardır. 

Erkan’a (2003) göre tek tip kıyafete karşı olan görüşlerin temel çıkış noktaları ifade özgürlüğünü 

engelleme, akademik başarı ile doğrudan ilgisinin kanıtlanmaması gibi hususlar etrafında toplanmıştır. 

Tucker (1996) ve Evans (1996) gibi araştırmacılar tek tip kıyafetin öğrencilerin güvenlik algısı ve 

akademik başarısıyla bir ilgisinin olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca bu araştırmacılara göre tek tip 

kıyafet okullardaki disiplin problemlerini de azaltmamaktadır. Pollitt (1998) ise okullarda tek tip kıyafeti 

savunan araştırmacıların dediği gibi bu uygulamanın ekonomik farklılıkları gizlediği görüşünü kabul 

etmemektedir (akt. Erkan, 2003). Pollitt’e (1998) göre öğrenciler aynı üniformayı giyiyor olsalar bile 

aralarındaki ekonomik farklılık hala kendisini hissettirmeye devam ettirecektir (akt. Erkan, 2003). 

Ekonomik açıdan ortaya çıkan bu farklılığı gizlemenin yolu tek tip uygulaması değildir. SETA dergisinin 

2012 Aralık ayında çıkan sayısında ise bu konu hakkında şöyle denilmektedir; “Üniformaların öğrenciler 

arasındaki gelir farklarını kapattığı tezi zayıftır çünkü öğrenciler ayakkabı, silgi, defter ve çanta gibi 

birçok hususta zaten ayrışmaktadır” (s. 12). Son olarak Howe’a (1996) göre ise okuldaki herkesin aynı 

giyinmesinin ilgililerin bireysel ayrılıkları algılayıp bunu bir çeşitlilik olarak değerlendirerek memnuniyet 

duymalarını engelleyecektir (akt. Erkan, 2003). 

Tek tip kıyafet uygulamasını destekleyen veya bu uygulamanın karşısında yer alan bütün bu 

görüşler ışığında ülkelerin de birbirinden farklı yaklaşımları ve farklı kılık kıyafet politikaları vardır. Bu 

farklı politika ve yaklaşımlara verilebilecek bazı örnekler şu şekildedir. 
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Fransa: 1968 yılından bu yana, birkaç istisna dışında okullarda tek tip okul kıyafeti 

kullanılmamaktadır. Ancak bazı turizm ve otelcilik okullarında erkek öğrencilere takım elbise ve 

kravat, kız öğrencilere klasik kıyafet ve ten rengi çorap önerilmektedir (Hürriyet Gündem, 27 

Mayıs 2012). 

Japonya: Japonya’da devlet ilkokullarının çoğunda önlük ya da üniforma yoktur. Ancak okulların 

ayırt edilebilmesi için öğrencilerin şapka veya sembol taşımaları gerekmektedir (Kıral, 2009). 

Almanya: Okul üniformaları 2. Dünya Savaşı'ndan önce kullanılmaktaydı. Okullarda üniforma 

zorunluluğu 1980'li ve 1990'lı yıllarda neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son zamanlarda 

disiplini sağlamak ve öğrenciler arasındaki marka savaşıyla mücadele etmek için az sayıdaki 

okulda tek tip okul kıyafeti yeniden kullanılmaya başlandı (Hürriyet Gündem, 27 Mayıs 2012). 

Güney Kore: Hemen hemen tüm Güney Kore liselerinde “gyobok” denilen okul kıyafetleri 

giyilmektedir. İlkokul ve özel okulların büyük çoğunluğunda ise üniforma giyilmez (akt. Akbaba 

ve Konak, 2014). 

Kanada: Kanada'da devlet okullarında okul kıyafeti uygulaması yoktur. Bazı okullarda da 

kıyafetler okul aile birliğinde oy hakkına sahip velilerin yüzde 55'inin onaylaması sonucu 

seçilmektedir (Hürriyet Gündem, 27 Mayıs 2012). 

İngiltere: İngiltere'de tek tip okul kıyafeti 1960'lere kadar devam etmiş olup, sonrasında ise 

“Butler Reformu” ile orta öğretimde farklı tipte okul kıyafeti yeniden kullanılmaya başlanmıştır 

(Hürriyet Gündem, 27 Mayıs 2012). 

Çin: Çin’de okul üniformaları yoğunlukla kullanılmaktadır. Hemen hemen tüm liselerde ve 

ilköğretim okullarında öğrenciler üniforma giymektedirler (akt. Akbaba ve Konak, 2014). 

Belçika ve Hollanda: Belçika ve Hollanda'da okul kıyafeti kullanılmamaktadır. Ayrıca okul 

kıyafetleri konusunda kısıtlayıcı hükümler de yoktur (Hürriyet Gündem, 27 Mayıs 2012). 

ABD: ABD'de ise uygulama eyaletlere göre değişmekle birlikte, genel olarak devlet okullarında 

uygulama zorunlu değildir. Ancak, az sayıda da olsa bazı resmi okullarda zorunlu okul kıyafeti 

uygulaması vardır. Bu husus yerel yönetimlerin ve okul aile birliğinin kararına bırakılmıştır 

(Hürriyet Gündem, 27 Mayıs 2012). 

Ülkemizde ise uygulanan bu kılık kıyafet politikaları kuruluş yıllarından bu yana birçok kez 

değişmiştir. Akbaba ve Konak’a (2014) göre bu politikaların değişmesinin sebeplerinden bazıları 

dönemin politikaları ve o dönemde diğer ülkelerde uygulanan diğer kılık kıyafet uygulamalarıdır. 

Ülkemizin ilk yıllarından bu yana kılık ve kıyafet uygulamalarında meydana gelen değişiklikler tarihsel 

olarak şu şekildedir. 
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1. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924-1925 yıllarında eğitim 

millileştirilmiş ve bu millileştirme döneminin hemen ardından okullarda önlük 

kullanılmaya başlanmıştır. 

2. 1930’lardaki tek parti döneminde zengin ve fakir öğrencilerin arasındaki farkın ortaya 

çıkmaması için siyah önlük kullanılmıştır. Önlükte siyah rengin tercih edilmesinin bir 

diğer sebebi de dünyada yaşanan ekonomik kriz sebebiyle daha ucuz olan siyah kumaşın 

tercih edilmesiydi. 

3. 1989-1990 eğitim öğretim yılında ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol 

öncülüğünde siyah önlük kullanımına son verilmiş ve önlük renginde siyah yerine mavi 

tercih edilmiştir. Bu karar alınmadan önce öğretmenlerden, okul yöneticilerinden, 

velilerden ve öğrencilerden görüş alındı ve herkes siyah önlüğün değişmesinde ortak fikir 

beyan etmesinin ardından bu değişikliğe gidilmiştir.  

4. 2002 yılında ise liselerdeki kız öğrencilerin siyah, füme ve gri renkte pantolon 

giyebilmesine imkan tanıyan bir genelge yayınlanmıştır. 

5. 29-30 Haziran 2009 tarihinde öğrencilerin kıyafetlerinin yeniden değerlendirilmesi 

amacıyla bir çalıştay düzenlenmiş ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu bu 

çalıştaydan çıkan raporlarda yer verilen konuları ve bilimsel değerlendirmeleri kapsamlı 

bir şekilde ele alacaklarını belirtmiştir. 

6. 14 Nisan 2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kendi sitesinde okullarda kılık 

kıyafetin serbest bırakılması hakkında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere bir anket 

uygulamıştır. 

7. 27 Kasım 2012 tarihinde ise KKDY’deki değişikliklerin yürürlüğe konulmasına ilişkin 

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu değişikliğe göre 2013-2014 

öğretim yılından itibaren serbest kıyafet uygulamasına geçilecektir. 

8. Böylece yıllardır tartışılmakta olan okullarda kıyafet serbestliği bu yönetmelik sayesinde 

sağlanmıştır.  

9. Bir yıllık uygulamanın ardından çıkan tartışmalar sonucunda MEB serbest kıyafet 

uygulamasını idareci ve velilerin ortak kararına bırakmıştır. (Akbaba ve Konak, 2014; 

Kahraman ve Karacan, 2013; Solak, 2014) 

Yukarıdaki sıralamadan da anlaşılabildiği gibi ülkemizin ilk yıllarından bu yana okullardaki kılık 

kıyafet yönetmeliğiyle ilgili birçok değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelik değişikliklerinin yanı sıra yine bu 

konu hakkında birçok genelge yayınlanmıştır. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay 1997’de, Metin 

Bostancıoğlu 1999’da, Necdet Tekin 2002’de, Hüseyin Çelik ise 2006, 2007 ve 2008’de kılık kıyafet 

yönetmeliği hakkında genelgeler yayınlamışlardır (Akbaba ve Konak, 2014). Bakanların yanı sıra Milli 
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Eğitim müsteşarlarından Bener Cordan’ın imzasıyla 1998, İsmail Bircan’ın imzasıyla 2002’de, Necat 

Birinci imzasıyla da 2005’de genelge yayınlanmıştır (Akbaba ve Konak, 2014). Sonuç olarak 2012 

yılındaki son değişiklikle öğrencilere kılık kıyafet serbestliği tanınana kadar bu konu MEB bünyesinde 

devamlı değişen bir konu olmuştur. 

Bu araştırmayla öğretmen ve öğrenci görüşlerinden hareketle ortaöğretimde uygulanan Kılık 

Kıyafet Serbestliği hakkındaki görüşlerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu sayede konuyla ilgili 

yetkililere yardımcı olmak ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu temel amacın yanında 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Araştırmada cevap aranan sorular şu şekildedir; 

1. Öğrenci ve öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının güvenlik boyutu hakkındaki 

tutumları ne yöndedir? 

2. Öğrenci ve öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının disiplin boyutu hakkındaki tutumları 

ne yöndedir? 

3. Öğrenci ve öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının akademik ve duyuşsal boyutları 

hakkındaki tutumları ne yöndedir? 

4. Öğrenci ve öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının akran çatışması ve ekonomik 

farklılıklar boyutları hakkındaki tutumları ne yöndedir? 

5. Öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasına ilişkin tutumları ile öğretmenlerin tutumları 

arasında fark var mıdır? 

YÖNTEM 

 Araştırmanın Modeli 

Ortaöğretimde eğitim veren öğretmenlerin ve ortaöğretimde eğitimine devam eden öğrencilerin 

kılık kıyafet serbestliği hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nicel 

araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar’a (2000) göre betimsel tarama 

modeli geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008) göre ise betimsel model konunun hâlihazırdaki durumu 

araştırılarak değişkenler arasındaki ilişkinin değiştirilmeden yapılmasıdır.  

 Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni Düzce ili merkezde yer alan 21 lisede görev alan öğretmenler ve eğitime 

devam eden öğrencilerdir. Örneklem olarak kılık kıyafet serbestliği uygulamaya devam eden 1 adet 

okulda görev yapan öğretmen ve öğrenciler seçilmiştir. Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

kılık kıyafet serbestliği uygulamasına devam eden Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
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bünyesinde okuyan 136 öğrenci ve okulda görev yapan 16 öğretmen katılmıştır. Ayrıca daha önce kılık 

kıyafet serbestliği uygulamasını geçmişte uygulayan ancak alınan kararla bugün uygulamayan ve 

uygulama döneminde görev yapmış halen görevine devam eden Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden 

9 öğretmen ve Düzce Konuralp Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 12 öğretmen katılmıştır. Toplamda 

örneklem içerisinde 136 öğrenci ve 37 öğretmen yer almıştır.  

 Veri Toplama Aracının Oluşturulması 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci ve 

öğretmen görüşlerini ortaya koyan beşli likert türünde (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kısmen 

Katılıyorum, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum) bir ölçek kullanılmıştır. Ölçme aracı geliştirilirken 

önce ilgili literatür araştırılmış ve konu ile ilgili madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzundan 

yararlanılarak taslak bir anket geliştirilmiştir. Bu taslak anket Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerinin görüşüne sunulmuştur. Uzmanlar aracı hem dil hem de 

kapsam yönünden incelemişlerdir. Ölçek ilk olarak 49 madde olarak düzenlenmiştir. Ön uygulama 

sonrasında yapılan faktör analizi ile 4 faktör (Güvenlik, disiplin, akademik ve duyuşsal, akran çatışması 

ve ekonomik farklılıklar) etrafında toplanan 25 madde ile ölçeğe son hali verilmiştir.  

Taslak ölçme aracından elde edilen verilerin faktör analizi için uygunluğunun değerlendirilmesi 

amacıyla KMO örneklem yeterliği ölçütü ve Bartlett küresellik testi sonuçlarına bakılmıştır. Pallant’a 

(2001) göre KMO değeri 0.60 üzerinde olmalıdır. Büyüköztürk (2002) iyi bir faktör analizi için 

KMO’nun 0.60 ve üzerinde, Kalaycı (2005) ise 0.50’nin üzerinde olması gerektiğini belirtmiştir. 

Tavşancıl (2002) ise KMO sayısının 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0.80’lerde olmasının çok iyi ve 0.70 ile 

0.60’larda olmasının ise vasat olduğunu belirtmiştir. Pilot uygulamadan elde edilen verilerin KMO değeri 

0.70 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla verilerin faktör analizi için uygun olduğu görülmektedir. 

Uygulanan faktör analizi sonucunda ölçeğin açıkladığı toplam varyans değeri % 62,856 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini ölçmek için uygulanan Cronbach Alpha testi sonucunda da iç 

tutarlılık kat sayısı 0.77 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin madde toplam korelasyonları ise 0.55 ile 0.76 

arasında değişmektedir. Dolayısıyla yapılan analizler sonucunda öğrenci görüşlerini ortaya koymak için 

hazırlanan geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış 25 maddeden oluşan Serbest Kıyafet Uygulamasına 

İlişkin Öğrenci Tutumlarını Belirleme Ölçeği (SKUİÖTBÖ) geliştirilmiştir. Ölçekte bulunan dört boyutta 

bulunan maddeler şu şekildedir; 

Tablo 1. Ölçekte Bulunan Boyutlara İlişkin Maddeler 

Boyut Madde  

Güvenlik Boyutu  1, 2, 3, 4, 5  

Disiplin Boyutu 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Akademik ve Duyuşsal Boyut 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
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Akran Çatışması ve Ekonomik Farklılıklar Boyutu  20, 21, 22, 23, 24, 25  

Aynı ölçekte bulunan maddeler üzerinde sadece ufak değişiklikler yaparak Serbest Kıyafet 

Uygulamasına İlişkin Öğretmen Tutumlarını Belirleme Ölçeği (SKUİÖĞTBÖ) hazırlanmıştır. Ölçeğin 

pilot uygulama sonrasında elde edilen KMO değerleri faktör analizine olanak sağlamadığından faktör 

analizi yapılamamıştır. Ancak öğrenci anketinden hareketle hazırlanması sebebiyle geçerli ve güvenilir 

bir ölçek olduğu kabul edilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Veriler araştırmacılar tarafından bizzat okullara gidilerek toplanmıştır. Öğrenciler için 

hazırlanmış ölçek okullara gidilerek öğrencilere dağıtılmış ve gerekli açıklamalar yapılmasının ardından 

doldurmaları istenmiştir. Öğrencilerin ölçeği doldurulması 20 dakika sürmüştür. Dağıtılan 140 ölçeğin 

hepsi geri toplanmıştır. Ölçeklerden 4 tanesinin yarısının boş bırakılması sebebiyle bu ölçekler araştırma 

dışı bırakılmıştır. 

Öğretmenler için hazırlanmış ölçekler ise yine okullara gidilerek öğretmenler odasında 

uygulanmıştır. Ölçeği doldurmaya gönüllü 37 öğretmen ölçeği 15 dakika içinde doldurmuştur. 

BULGULAR 

Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasının güvenlik boyutu hakkındaki tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 2. Öğrencilerin Güvenlik Boyutuna İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

1. Okulda güvenlik sorunlarında 
artış meydana gelmiştir. 33 24,3 35 25,7 35 25,7 11 8,1 22 16,2 

2. Teneffüs saatlerinde daha 
tedirgin oluyorum. 58 42,6 30 22,1 28 20,6 8 5,9 12 8,8 

3. Teneffüste bahçede dolaşan 
öğrencilerin hepsiyle aynı 
okulun öğrencisi olduğuma emin 
olamıyorum. 

36 26,5 32 23,5 33 24,3 14 10,3 21 15,4 

4. Koridorlarda yeterince güvende 
olduğumdan emin olamıyorum. 51 37,5 37 27,2 22 16,2 9 6,6 17 12,5 

5. Okulumun güvenliğinde bir 
değişim olduğunu 
düşünmüyorum. 

58 42,6 30 22,1 28 20,6 8 5.9 12 8,8 

 
Serbest kıyafet uygulamasının güvenlik boyutuyla alakalı hazırlanmış 5 soruya verilen cevaplara 

bakıldığında yığılmanın “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinde olduğu 

görülmüştür. “Okulumun güvenliğinde bir değişim olduğunu düşünmüyorum,” sorusuna verilen cevaplar 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

254 

ise %42.6 ile Kesinlikle Katılmıyorum ve %22.1 ile Katılmıyorum seçeneklerindedir. Dolayısıyla 

öğrenciler serbest kıyafet uygulamasının okul güvenliğini etkilediğini düşünmemektedirler. 

Öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının güvenlik boyutu hakkındaki tutumlarını 

incelenmesinin ardından ise aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Güvenlik Boyutuna İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

1. Okulda güvenlik sorunsuz bir 
şekilde sağlanabilmektedir. 8 21,6 10 27,0 11 29,7 5 13,5 3 8,1 

2. Koridor nöbetlerimde güvenliği 
yeterince sağladığımdan emin 
olamıyorum. 

7 18,9 7 18,9 11 29,7 9 24,3 3 8,1 

3. Okulda daha fazla güvenlik 
önlemi almaya başladık. 6 16,2 8 21,6 5 13,5 15 40,5 3 8,1 

4. Okul yönetimi güvenlik 
konusundaki kuralları daha da 
sıkılaştırdı. 

5 13,5 9 24,3 9 24,3 11 29,7 3 8,1 

5. Okulumun güvenliğimde bir 
değişim olduğunu 
düşünmüyorum. 

3 8,1 15 40,5 7 18,9 7 18,9 5 13,5 

 
 “Okulda güvenlik sorunsuz bir şekilde sağlanabilmektedir” ve “Koridor nöbetlerimde güvenliği 

yeterince sağladığımdan emin olamıyorum” maddelerine öğretmenler büyük çoğunlukla kısmen 

katıldıklarını belirtirken “Okulda daha fazla güvenlik önlemi almaya başladık” maddesine %40.5 

oranında katıldıklarını söylemişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin %29.7’si okul yönetiminin güvenlik 

konusundaki kuralları sıkılaştırdığını düşünmektedirler. Öğretmenler %40.5 oranında ise serbest kıyafet 

uygulamasından sonra çalıştıkları okulun güvenliğinde bir değişim olduğunu düşünmektedirler. 

Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasının disiplin boyutu hakkındaki tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 4. Öğrencilerin Disiplin Boyutuna İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

6. Okulda disiplin sorunları artış 
göstermiştir. 49 36,0 21 15,4 27 19,9 12 8,8 27 19,9 

7. Okulumdaki kavga olayları artış 
göstermiştir. 41 30,1 34 25,0 24 17,6 18 13,2 19 14,0 

8. Sınıfımızda derse geç gelen 
öğrenci sayısı artış göstermiştir. 37 27,2 28 20,6 27 19,9 18 13,2 26 19,1 

9. Sınıf içinde dersi artık daha iyi 
dinleyebiliyorum. 31 22,8 24 17,6 28 20,6 23 16,9 30 22,1 

10. Derse gelmeyen arkadaşlarımda 
artış meydana gelmiştir. 33 24,3 30 22,1 40 29,4 17 12,5 16 11,8 

11. Öğretmenlerimle iletişimimi 
olumlu yönde etkilemiştir. 26 19,1 19 14,0 37 27,2 26 19,1 28 20,6 
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Serbest kıyafet uygulamasının disiplin boyutuyla alakalı hazırlanmış 6. 7. ve 8. sorulara verilen 

cevaplara bakıldığında yığılmanın “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinde olduğu 

görülmüştür. “Sınıf içinde dersi artık daha iyi dinleyebiliyorum” ve “Öğretmenlerimle iletişimimi olumlu 

yönde etkilemiştir”  maddelerinde ise verilen cevapların 5 seçenek arasında dağıldığı görülmüştür.  

Öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının disiplin boyutu hakkındaki tutumlarını belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 5. Öğretmenlerin Disiplin Boyutuna İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

6. Okulda disiplin sorunları artış 
göstermiştir. 5 13,5 9 24,3 8 21,6 9 24,3 6 16,2 

7. Okulumdaki kavga olayları 
artış göstermiştir. 4 10,8 15 40,5 10 27,0 8 21,6 - - 

8. Derse geç gelen öğrenci sayısı 
artış göstermiştir. 5 13,5 8 21,6 12 32,4 11 29,7 1 2,7 

9. Öğrencilerimin okulda daha 
fazla eğlenmeye başladığını 
gözlemliyorum. 

3 8,1 9 24,3 13 35,1 8 21,6 4 10,8 

10. Öğrenciler arasındaki 
çatışmayı artırmıştır. 6 16,2 9 24,3 7 18,9 11 29,7 4 10,8 

11. Öğrencilerim üzerindeki 
otoritemi olumsuz 
etkilemiştir. 

5 13,5 13 35,1 8 21,6 7 18,9 4 10,8 

 
 “Okulda disiplin sorunları artış göstermiştir” maddesine öğretmenlerin %24.3’ü “Katılmıyorum” 

cevabı verirken yine %24.3’ü “Katılıyorum” cevabı vermiştir.  Öğretmenler “Okulumdaki kavga olayları 

artış göstermiştir” maddesine %40.5 oranında katılmadıklarını belirtirken “Derse geç gelen öğrenci sayısı 

artış göstermiştir” ve “Öğrencilerimin okulda daha fazla eğlenmeye başladığını gözlemliyorum” 

maddelerine büyük oranda kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler %35.1 oranında 

serbest kıyafet uygulamasının öğrencileri üzerindeki otoritesini olumsuz etkilemediğini düşünmektedir. 

Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasının akademik başarı ve duyuşsal boyut hakkındaki 

tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 6. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Duyuşsal Boyuta İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

Serbest Kıyafet 
Uygulamasından Sonra… 

 

12. Başarımın arttığını 
düşünüyorum. 22 16,2 24 17,6 38 27,9 16 11,8 36 26,5 

13. Düşüncelerimi daha özgür bir 17 12,5 25 18,4 40 29,4 26 19,1 28 20,6 
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biçimde dile getirmeye başladım. 

14. Derslere daha çok katılıyorum. 23 16,9 19 14,0 38 27,9 21 15,4 35 25,7 
15. Belirlediğim akademik 
hedeflere ulaşmam artmıştır. 24 17,6 24 17,6 42 30,9 18 13,2 28 20,6 

16. Daha özgür olduğumu 
düşünüyorum. 15 11,0 27 19,9 29 21,3 24 17,6 41 30,1 

17. Derslere olan ilgim artış 
göstermiştir. 18 13,2 20 14,7 44 32,4 18 13,2 36 26,5 

Tek Tip Kıyafet Uygulaması 
Varken… 

 

18. Başarım daha yüksekti. 36 26,5 35 25,7 27 19,9 16 11,8 22 16,2 
19. Derslere daha iyi motive 
olabiliyordum. 33 24,3 34 25,0 33 24,3 20 14,7 16 11,8 

20. Kendimi özel birisi gibi 
hissetmiyordum. 30 22,1 32 23,5 37 27,2 19 14,0 18 13,2 

 
Serbest kıyafet uygulamasının akademik başarıyla ilişkisi ve duyuşsal boyut hakkında öğrenci 

tutumunu belirlemek amacıyla hazırlanmış 12. 13. 14. 15. ve 17. sorulara verilen cevaplar yoğun bir 

şekilde “Kısmen Katılıyorum” seçeneğinde toplanmakla birlikte kalan cevaplar da çoğunlukla 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinde toplanmaktadır. “Serbest kıyafet 

uygulamasından sonra daha özgür olduğumu düşünüyorum” sorusuna ise %30.1 ile en çok 

“Tamamen Katılıyorum” cevabının verilmesi önemlidir. “Tek tip kıyafet uygulaması varken 

başarım daha yüksekti” ve “Tek tip kıyafet uygulaması varken derslere daha iyi motive 

olabiliyordum” sorularına yük oranda “Kesinlikle Katılmıyorum”  ve “Katılmıyorum” cevabının 

verilmesi öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasından sonra kendilerini okulda daha rahat 

hissetmeye başladıkları ve dolayısıyla akademik başarılarında olumlu yönde bir gelişme 

olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının akademik başarı ve duyuşsal boyut hakkındaki 

tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 7. Öğretmenlerin Akademik Başarı ve Duyuşsal Boyuta İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

Serbest Kıyafet 
Uygulamasından Sonra… 

 

12. Öğrenci başarısının arttığını 
düşünüyorum. 10 27,0 14 37,8 8 21,6 2 5,4 3 8,1 

13. Öğrencilerim düşüncelerini 
daha özgür bir biçimde dile 
getirmeye başlamıştır. 

6 16,2 14 37,8 8 21,6 6 16,2 3 8,1 

14. Öğrencilerim proje, 
performans ve ev ödevi vb. 
uygulamalarda başarılarında 
artış görülmektedir. 

11 29,7 13 35,1 7 18,9 3 8,1 3 8,1 

15. Öğrencilerin akademik 
hedeflerini 
gerçekleştirmelerinde artış 
gözlenmektedir. 

9 24,3 13 35,1 7 18,9 4 10,8 4 10,8 

16. Daha özgür bireyler 
yetiştirdiğimi düşünüyorum. 10 27,0 9 24,3 9 24,3 5 13,5 4 10,8 

17. Öğrencilerin derslere olan 12 32,4 14 37,8 5 13,5 2 5,4 3 8,1 
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ilgisi artış göstermiştir. 

Tek Tip Kıyafet Uygulaması 
Varken… 

 

18. Öğrenci başarısı daha 
yüksekti. 3 8,1 12 32,4 8 21,6 9 24,3 5 13,5 

19. Öğrencileri akademik başarıya 
daha yüksek oranda 
güdüleyebiliyordum. 

2 5,4 10 27,0 13 35,1 8 21,6 4 10,8 

 
Akademik ve duyuşsal boyutla alakalı tablo incelendiğinde öğretmenlerin 12. 13. 14. 15. 17. 

maddelere verdikleri cevaplar büyük ölçüde “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” 

seçeneklerinde toplandığı görülmektedir. Öğretmenler “Tek tip kıyafet uygulaması varken öğrenci 

başarısı daha yüksekti” maddesine %32.4 oranında katılmadığını belirtirken “tek tip kıyafet uygulaması 

varken Öğrencileri akademik başarıya daha yüksek oranda güdüleyebiliyordum” maddesine %35.1 

oranında kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin serbest kıyafet uygulamasının akran çatışması ve ekonomik farklılıklar boyutu 

hakkındaki tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

Tablo 8. Öğrencilerin Akran Çatışması ve Ekonomik Farklılıklar Boyutuna İlişkin Verdikleri 
Cevaplar 

Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

21. Arkadaşlarım arasında 
gruplaşmalar artmıştır. 36 26,5 37 27,2 32 23,5 12 8,8 19 14,0 

22. Okulumuzdaki ekonomik 
farklılıklar daha belirgin hale 
gelmiştir. 

35 25,7 34 25,0 31 22,8 15 11,0 21 15,4 

23. Marka kıyafet 
giymeyen/giyemeyenler daha yalnız 
kalmaya başlamıştır. 

47 34,6 34 25,0 28 20,6 12 8,8 15 11,0 

24. Arkadaşlarımın kıyafetlerini daha 
çok incelemeye başladım. 49 36,0 32 23,5 35 25,7 9 6,6 11 8,1 

25. Masraflarım artmıştır. 39 28,7 30 22,1 43 31,6 8 5,9 16 11,8 
26. Okula gitmeden önce hazırlanma 
sürem artmıştır. 46 33,8 26 19,1 33 24,3 15 11,0 16 11,8 

 
Akran çatışması ve ekonomik farklılıklar boyutuyla alakalı maddelere baktığımızda öğrencilerin 

büyük çoğunluğu “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” cevabını vermişlerdir. Ancak 

öğrencilerin %31.6’sı serbest kıyafet uygulamasından sonra masrafların ve okul için hazırlanma 

sürelerinin arttığına kısmen katılmaktadırlar. 

Öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının akran çatışması ve ekonomik farklılıklar boyutu 

hakkındaki tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 9. Öğretmenlerin Akran Çatışması ve Ekonomik Farklılıklar Boyutuna İlişkin Verdikleri 
Cevaplar 
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Tutum Ölçeği Maddeleri 

Cevap Seçenekleri 
Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 
Katılıyorum Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
f % f % f % f % f % 

20. Öğrenciler arasında 
gruplaşmalar artmıştır. 7 18,9 6 16,2 12 32,4 7 18,9 5 13,5 

21. Öğrenciler arasındaki ekonomik 
farklılıklar daha belirgin hale 
gelmiştir. 

1 2,7 6 16,2 6 16,2 10 27,0 14 37,8 

22. Marka kıyafetler giyemeyen 
öğrencilerin yalnız kaldığını 
gözlemliyorum. 

6 16,2 8 21,6 8 21,6 9 24,3 6 16,2 

23. Öğrencilerin birbirlerinin 
kıyafetlerini daha çok 
incelemeye başladıklarını 
gözlemliyorum. 

1 2,7 7 18,9 7 18,9 10 27,0 12 32,4 

24. Öğrenci velilerinden masrafların 
arttığı konusunda şikâyetler 
almaya başladım. 

4 10,8 7 18,9 5 13,5 11 29,7 10 27,0 

 
Öğretmenlerin %32.4’ü serbest kıyafet uygulamasının ardından öğrenciler arasında kısmen de 

olsa gruplaşmaların arttığını düşünürken %37.8’i ekonomik farklılıkların kesinlikle daha belirgin hale 

geldiğini düşünmektedir. “Marka kıyafetler giyemeyen öğrencilerin yalnız kaldığını gözlemliyorum” 

maddesine verilen cevapların %24.3’ü “Katılıyorum” seçeneğinde toplanırken %21.6 oranında ise 

“Kısmen Katılıyorum” cevabı verilmiştir. “Öğrencilerin birbirlerinin kıyafetlerini daha çok incelemeye 

başladıklarını gözlemliyorum” ve “Öğrenci velilerinden masrafların arttığı konusunda şikâyetler almaya 

başladım” maddelerine verilen cevaplar ise büyük oranda “Tamamen Katılıyorum” ve “Katılıyorum” 

seçeneklerinde toplanmıştır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında kılık kıyafet serbestliği uygulamasını yürütmekte olan liselerde 

okuyan 136 öğrenci ve 36 öğretmenin kılık kıyafet serbestliği uygulaması hakkında tutumlarını 

belirlemek amacıyla uygulanan ölçek sonrasında uygulamanın güvenlik boyutunu kapsayan 5 maddeye 

öğrenciler tarafından en çok “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” cevabının verildiği 

görülmüştür. Dolayısıyla çalışmaya katılan lise öğrencilerinin kılık kıyafet serbestliği uygulamasını 

destekledikleri söylenebilir. Özellikle “Okulumun güvenliğinde bir değişim olduğunu düşünmüyorum,” 

sorusuna verilen cevapların ise %42.6 ile “Kesinlikle Katılmıyorum” ve %22.1 ile “Katılmıyorum” 

seçeneklerinde toplandığının görülmesi öğrencilerin okullarında serbest kıyafet giymelerinin güvenlik 

üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığını düşündüklerini göstermektedir. 

Uygulamanın güvenlik boyutuyla alakalı öğretmenlere yönelik hazırlanan maddelere ise 

öğretmenler, öğrencilerin aksine çoğunlukla “Kısmen Katılıyorum” ve “Katılıyorum” cevaplarını 

vermişlerdir. “Okulda güvenlik sorunsuz bir şekilde sağlanabilmektedir” ve “Koridor nöbetlerimde 

güvenliği yeterince sağladığımdan emin olamıyorum” gibi güvenlikle alakalı maddelere öğretmenlerin 

büyük bir kısmı kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin aksine öğretmenler serbest 

kıyafet uygulamasının okul güvenliği üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin güvenlik 
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boyutuyla ilgili tutumları olumlu yöndeyken öğretmenlerin güvenlik konusunda bazı çekinceleri oldukları 

görülmektedir. Öğretmenlere göre uygulama okullarda kontrol zorluğu ve güvenlik problemleri 

yaratmaktadır. 

Serbest kıyafet uygulamasının disiplin boyutuyla alakalı hazırlanmış maddelere öğrencilerin 

verdikleri cevaplara bakıldığında ise güvenlik boyutuyla paralel bir şekilde yığılmanın “Kesinlikle 

Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bu 

boyutla alakalı tutumları da güvenlik boyutuyla benzer bir şekilde olumludur. 

Aynı boyuta yönelik hazırlanmış maddelere öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında ise 

öğretmenlerin tutumlarının öğrencilerininkiyle kısmen örtüştüğü söylenebilir. Öğretmenler “Okulumdaki 

kavga olayları artış göstermiştir” maddesine %40.5 oranında katılmadıklarını belirtmektedir. Ayrıca 

öğretmenler %35.1 oranında serbest kıyafet uygulamasının öğrencileri üzerindeki otoritesini olumsuz 

etkilemediğini düşünmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin güvenlikle alakalı çekinceleri olduğunu 

söylemek mümkünken disiplinle alakalı tutumlarının olumlu olduğunu ve uygulamanın disiplinle alakalı 

olumsuz bir şeye sebep olmadığını düşünmektedirler. 

Serbest kıyafet uygulamasının akademik başarıyla ve duyuşsal özelliklerle ilişkisi hakkında 

öğrencilerin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan maddelere verilen cevaplar büyük ölçüde 

“Kısmen Katılıyorum” , “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinde toplanmaktadır. 

Öğrencilerin “Tek tip kıyafet uygulaması varken başarım daha yüksekti.” ve “Tek tip kıyafet uygulaması 

varken derslere daha iyi motive olabiliyordum.” sorularına çoğunlukla “Kesinlikle Katılmıyorum”  ve 

“Katılmıyorum” cevabını vermesi tek tip kıyafet giymenin öğrenci başarı ve motivasyonu üzerinde 

olumsuz bir etki yarattığını göstermektedir. Öğrenciler serbest kıyafet uygulamasının ardından kendilerini 

daha rahat hissetmeye başladıklarını ve bunun motivasyonları ve başarılarını arttırdığını göstermektedir. 

Ayrıca öğrencilerin “Serbest kıyafet uygulamasından sonra daha özgür olduğumu düşünüyorum” 

sorusuna ise %30.1 ile en çok “Tamamen Katılıyorum” cevabının vermeleri serbest kıyafet 

uygulamasının öğrencilerin gözünde oldukça önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. 

Akademik başarı ve duyuşsal boyutla alakalı hazırlanmış maddelere öğrencilerin verdikleri 

cevaplara bakıldığında ise öğrencilerin aksine cevapların yoğunlukla “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle 

Katılmıyorum” seçeneklerinde toplandığı görülmektedir. Öğretmenlerin %37.8’i “Serbest kıyafet 

uygulamasından sonra öğrenci başarısının arttığını düşünüyorum” maddesine katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca “Tek tip kıyafet uygulaması varken öğrencileri akademik başarıya daha yüksek 

oranda güdüleyebiliyordum” maddesine %35.1 oranında kısmen katıldıklarını belirtmektedirler. 

Dolayısıyla öğretmenlerin bu boyut hakkındaki tutumları öğrencilerin aksine olumsuzdur. 

Akran çatışması ve ekonomik farklılıklar boyutuyla alakalı maddelere verilen öğrenci cevaplarına 

bakıldığında ise diğer boyutlarla benzer bir şekilde öğrencilerin olumlu bir tutuma sahip oldukları 
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görülmektedir. “Arkadaşlarım arasında gruplaşmalar artmıştır.”, “Okulumuzdaki ekonomik farklılıklar 

daha belirgin hale gelmiştir.”, “Marka kıyafet giymeyen/giyemeyenler daha yalnız kalmaya başlamıştır.” 

gibi maddelere öğrenciler yoğunlukla  “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” cevabını 

vermişlerdir. Ancak öğrencilerin bir kısmı serbest kıyafet uygulamasının ardından hazırlanma sürelerinin 

ve masraflarının arttığını düşünmektedirler. 

Akademik başarı ve duyuşsal boyutla alakalı hazırlanmış maddelere öğretmenlerin verdikleri 

cevaplara bakıldığında ise öğretmenlerin diğer boyutlarla benzer bir şekilde olumsuz bir tutuma sahip 

olduklarını söylemek mümkündür. “Öğrencilerin birbirlerinin kıyafetlerini daha çok incelemeye 

başladıklarını gözlemliyorum” ve “Öğrenci velilerinden masrafların arttığı konusunda şikâyetler almaya 

başladım” maddelerine büyük oranda “Tamamen Katılıyorum” ve “Katılıyorum” cevaplarını vermeleri, 

“Marka kıyafetler giyemeyen öğrencilerin yalnız kaldığını gözlemliyorum” maddesine verilen cevapların 

%24.3’ü “Katılıyorum” seçeneğinde toplanması ve %37.8 oranında ekonomik farklılıkların kesinlikle 

daha belirgin hale geldiğini düşünmeleri öğretmenlerin serbest kıyafet uygulamasının öğrencilerin sosyal 

ilişkilerine olumsuz etkileri olduğunu, öğrenciler arasında gruplaşmalar yarattığını, öğrencilerin sosyal 

ilişkilerinde ekonomik unsurun daha etkili olmasına neden olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  

Sonuç olarak büyük ölçüde serbest kıyafet uygulamasına ilişkin öğrenci tutumlarının olumlu 

yöndeyken öğretmenlerin olumsuz bir tutuma sahip olduğu söylenebilir. Öğrenci ve öğretmen tutumları 

diğer boyutların tersine en çok disiplin boyutunda örtüşmektedir. Öğrenci ve öğretmenler benzer şekilde 

serbest kıyafet uygulamasının disiplinle alakalı çok fazla sorun çıkarmadığını düşünmektedirler. 

Çalışmanın sonuçları 2013-2014 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin merkez ilçelerinde öğrenim gören 

333’ü kız 350’si erkek olmak üzere toplam 683 ilkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi ile 

öğrencilerin kılık kıyafet serbestliği uygulamasına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak amacıyla bir 

çalışma yürüten Tınmaz ve Sağlam’ın (2014) elde ettiği sonuçlarla örtüşmektedir. Tınmaz ve Sağlam’ın 

(2014) çalışmasında öğrencilerin ilkokullarda serbest kıyafet uygulaması konusunda kararsız oldukları ve 

ilkokullarda serbest kıyafet uygulamasını destekleme konusunda sınıflar yükseldikçe öğrencilerin daha 

özgürlükçü serbest kıyafet uygulamasına karşı olma konusunda sınıflar küçüldükçe öğrencilerin daha 

tutucu olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla lise öğrencilerine gelindiğinde ise öğrencilerin 

tutumlarının tamamen olumlu olması Tınmaz ve Sağlam’ın (2014) bu görüşüyle paralellik 

göstermektedir. 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin merkez ilçelerinde görev yapan 178’i kadın 

129’u erkek olmak üzere toplam 307 sınıf öğretmeniyle, sınıf öğretmenlerinin kılık kıyafet serbestliği 

uygulamasına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmasında Şen ve Sağlam 

(2014) ilkokullarda serbest kıyafet uygulaması konusunda sınıf öğretmenlerinin tutucu oldukları 

sonucuna ulaşmıştır. Şen ve Sağlam’a (2014) göre sınıf öğretmenleri serbest kıyafet uygulamasını 

desteklememektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar lise öğretmenlerinin kılık kıyafet serbestliği hakkında 
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olumsuz bir tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşan çalışmamızla örtüşmektedir. Lise ve ilkokul 

öğretmenlerin uygulamaya yönelik tutumları benzerdir.  

Ayrıca çalışmanın sonuçları 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde resmi bir 

ortaöğretim kurumunda görev yapan 10 öğretmen, 4 yönetici, bu okulda okuyan 10 öğrenci ve 10 veli ile 

görüşmeler yapan Kahraman ve Karacan’ın (2013) çalışmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Kahraman ve 

Karacan’a (2013) göre kıyafet serbestliğinin öğrenciler üzerinde bazı olumlu etkileri olsa da öğretmen 

görüşlerine göre disiplin, ekonomik farklılıklar ve akademik başarıda düşüş gibi olumsuz etkileri de 

vardır. 
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EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 
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BULUNMASI GEREKEN BAZI GENEL AMAÇLAR 
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MUSICAL EDUCATION PROGRAM 
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Özet 

Bu çalışma; 4+4+4 eğitim yapılanmasında, eski ilköğretim müzik öğretim programının ilkokul ve ortaokul 
programları şeklinde yeniden geliştirilmesi aşamasında, programın genel amaçlarını yansıtan bileşenler ile ilgili 
düzenlemeler yapılırken eski programda eksik olduğu düşünülen ve günümüz şartları baz alındığında programın 
amaçlarına yansıtılmasının gerekli olduğu düşünülen bazı unsurların, Türkiye ve dünyanın 8 farklı ülkesinin 
programlarıyla da karşılaştırılarak yeniden analizini amaçlamıştır.  

Çalışmada; mevcut Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nın genel amaçlarının sayı ve kapsam bakımından 
diğer programlara oranla daha yoğun olduğu görülmüştür. Programda müzik eğitimine dönük teknolojiyi yansıtan 
bir genel amacın ve ‘Doğaçlama’ etkinliklerine dönük kazanımların bulunmadığı, müzik alanındaki kariyer 
çeşitliliğini tanıtan, müzik alanındaki iş olanakları, meslekler, kişi ve kuruluşları tanımaya dönük öğrenim amaçları, 
kazanım ve etkinliklerinin olmadığı izlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin önemli güncel sorunlarından biri olan Fikri 
Mülkiyet Hakları (Telif Hakları veya Fikir ve Sanat Eserleri Hakları) ile ilgili amaçların ve bazı Avrupa ülkelerinin 
programlarındaki başlıca öğrenme alanlarından olan eğitim gezilerinin programda bulunmadığı şeklinde sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Program Geliştirme, Öğretim Programı 

Abstract 

This study aims to analyze to compare some elements of 4+4+4 educational structure’s renovation process 
about the musical education programs in primary and secondary schools; and while doing those renovations the 
component’s definition according to the new requirements of the program along with elements that need to be 
reflected according to the comparison made with Turkey and 8 different countries around the world. 

Results of the study indicate that the current Turkish Primary School Music Program is more intense than 
the others in terms of the numbers and content of general goals; that there is no general goal in the program that 
reflects the technology towards music education; that there are no acquisitions related with “Improvisation” 
activities; that there are no educational goals, acquisitions and activities related with career opportunities in music 
and any activities to give information about job opportunities, careers, people and organizations about music; that 
there are no goals related to one of Turkey’s most important current problems Intellectual Property Rights 
(Copyright and Art Rights) and that there are no plans for educational trips, which are very common in European 
countries. 

Key Words: Music Education, Program Development, Curriculum 
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Giriş 

Türkiye’de 2012 yılında geçilen 4+4+4 eğitim yapılanması ile ilkokul ve ortaokul birbirinden 

ayrılmış ise de günümüzde halen ‘2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı 1-8. Sınıflar’ olarak 

hazırlanmış 8 yıllık ilköğretim müzik programı kullanılmaktadır. Bir başka deyişle eski eğitim 

yapılanmasında ‘ilköğretim’ olarak isimlendirilen 8 yıllık kesintisiz temel eğitime dönük hazırlanmış 

müzik öğretim programı halen ilkokul ve ortaokul müzik programı olarak kullanılmaktadır.  

2012 yılında kararlaştırılan 4+4+4 eğitim yapılanmasında zorunlu eğitim; 4 yıl süreli ilkokul, 4 

yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl 

(1, 2, 3, 4. Sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. 

Sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir (MEB, 2012). 

Türkiye’de 4+4+4 eğitim yapılanması ile daha önce ilköğretim 1-8 müzik öğretim programı 

olarak kullanılan programın, ilkokul ve ortaokul şeklinde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. 

Öğretim Programı ve Program Geliştirme 

Eğitim Programı; öğrenene, okulda ve okul dışında plânlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan 

öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlanabilir. Öğretim Programı ise; ‘okulda ve okul dışında bireye 

kazandırılması plânlanan bir dersin öğretimi ile ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir 

(Demirel, 2013). 

Varış (1997) öğretim programı konusunda; ‘genellikle, belli bilgi kategorilerinden oluşan 

ve bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda organize edildiği bir 

programdır’ demektedir. 

Öğretim Programı; bir dersle ilgili öğrenme-öğretme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer 

alacağını gösteren bir kılavuz, başka deyişle bu nitelikte bir proje plânıdır (Özçelik, 2010, 4). 

Eğitimde program geliştirmeyi ise;  Demirel (2013) ‘eğitim programının hedef, içerik, 

öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü’ şeklinde 

tanımlamaktadır.  

Türkiye’de cumhuriyet döneminden beri ilkokul müzik eğitimi için geliştirilen öğretim 

programları üzerinde yaptığı çalışmada Altunya (2001); 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1994 

programlarını tespit etmiş; MEB (2006) İlköğretim Müzik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim 

Programı’nda ise yukarıdakilere ek olarak bir de 1984 programına atıf yapılmıştır. Şu an 

kullanılan 2006 programı ile birlikte Cumhuriyet Dönemi İlkokul/İlköğretim Müzik Programı 
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olarak hepsi birbirinden farklı özellikte 8 program geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ortalama 

yaklaşık 12 yılda bir program geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Günümüz dünyasının ve 

dolayısı ile Türkiye’sinin hızlı gelişim ve değişimi, öğretim programlarına dönük geliştirme 

çalışmalarını da tetiklemektedir. Özellikle 4+4+4 eğitim düzenlemesi ile her 4 yıllık temel eğitim 

kademesi için ayrı ve özgün müzik öğretim programları geliştirme çalışmaları önemli çalışmalar 

olarak önümüzdeki gündemde yer almaktadır. 

Hedeflerin Sınıflandırılması 

Öğrencide gözlemeye karar verilen istendik davranışlar eğitimde hedeftir (Sönmez, 2004, 55). 

Eğitimde hedefler, yetiştirilecek insanda bulunması uygun görülen, eğitim yolu ile kazandırılabilir 

istendik özelliklerdir (Demirel, 2013).   

Ülkenin politik felsefesini yansıtan oldukça genel olarak belirtilen uzak hedef, uzak hedefin 

yorumu, aynı zamanda da okulun iş görüsünü yansıtan genel hedef, öğrenciye kazandırılması uygun 

görülen özellikler ve bir disiplin veya bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedefler de özel hedeflerdir 

(Demirel, 2013).  Nartgün (2008);  bu sınıflandırmayı; uzak hedefler için, ‘Türk Milli Eğitimin Genel 

Amaçlarını, genel hedefler için ‘İlköğretim Okulu’nun amaçlarını, özel hedefler için de ‘Hayat Bilgisi 

Dersi 3. Sınıflar İçin Kazanımlar’ şeklinde örneklendirmiştir. 

Eğitim literatüründe hedefle amaç arasında bir ayrım yapılmaktadır. Hedef, varılmak istenen 

nokta anlamında kullanıldığında, amaç bu hedefe ulaşma isteği olarak tanımlanmaktadır (Dönmezer, 

1997, 6) Amaçlar, bize yakın olmayan ya da elde mevcut olmayan bir nesneye yönelik olarak dikkat ve 

çaba yoğunlaşmasıdır (Büyükdüvenci, 2001, 78).  

Bir ‘amaç’, bir organizasyon veya bireysel çabalar doğrultusunda nispeten belirli bir maksattır. Su 

içmek gibi biyolojik bir amaç olabilir, bir obua kamışı yapabiliyor olmak gibi bir öğrenme amacımız 

olabilir veya dinlemek için favori müziklerden seçim yapmak gibi duyuşsal bir amacımız olabilir. Her 

durumda yönlendirilmiş maksatlı davranış doğrultusunda belirgin bir istek veya ihtiyaç vardır. Bir hedef 

ise, ona erişmek için sayısız amaçlara ulaşmayı gerektiren çok daha uzun menzilli bir erektir (Boyle and 

Radocy, 1987, 107). 

Müzik Eğitimi ve Hedefler 

Uçan (2005) Müzik eğitimini, ‘bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel 

davranışlar kazandırma, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel 

değişiklikler oluşturma ya da bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak 

değiştirme ve geliştirme süreci’ şeklinde tanımlar. Uçan devamla; ‘bu süreçte daha çok, eğitim gören 

bireyin (çocuğun/gencin, öğrencinin) kendi müziksel yaşantısı temel alınır, bu temelden yola çıkılarak 
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belirli amaçlar doğrultusunda plânlı, düzenli ve yöntemli bir yol izlenir ve bu yolla belirli hedeflere 

erişilir. Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki iletişim ve 

etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli olması beklenir’ der.  

Hedefleri müzik eğitimine uyarladığımızda Uçan (2005) hedefleri; ‘müzik öğretimi ile 

öğrencilere kazandırılmak istenen ya da onlarda geliştirilmek istenen özellikler’ olarak tanımlamakta ve 

bu özelliklerin müzikle ilgili belirli yetenekler, beceriler, ilgiler, tutumlar, alışkanlıklar vb. olduğunu 

belirtmektedir. 

Türkiye ve Bazı Ülkelerin Müzik Öğretim Programları ve Genel Amaçları 

Çalışmanın bu bölümünde; öncelikle incelenen farklı programların kısa açıklamaları verilmiştir. 

Açıklamaların bitimini takiben; daha rahat görülebilmeleri için, ülkelerin müzik öğretim programlarının 

genel amaçları, genel bir tablo içinde maddeler halinde verilmiştir (Bkz. Tablo 1). Böylece hem farklı 

programlardaki genel amaç vurguları, hem de bu programlarla Türkiye müzik programı arasında bazı 

karşılaştırmalar yapmak için zemin oluşturmaya çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında, örgün eğitim lise müzik programları hariç tutularak farklı ülkelerin 

ilkokul/ilköğretim/ortaokul müzik programları incelenmiştir. Bu programlar ülkelere göre; “Primary 

School, Secondary School, K-12, Basic School, Basic Education, Upper Secondary School, 

Primary/Secondary” şeklinde adlandırılmışlardır. 

Türkiye İlköğretim Müzik Programı 

Programın temel yaklaşımı yapılandırmacılıktır. Yapılandırmacılığın temelinde öğrencinin 

karşılaştığı yeni bir bilgi, beceri ve tutumu, daha önceki öğrenmeleri ile birleştirmesi ve zihninde 

yapılandırması yatar. Program ‘Dinleme-Söyleme-Çalma’, ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’, ‘Müziksel 

Yaratıcılık’ ve ‘Müzik Kültürü’ olmak üzere 4 öğrenme alanından oluşmaktadır.  

Programın genel amaçları, program açıklamaları bölümünü takip eden Tablo 1’de verilmiştir 

(MEB 2006). 

ABD K-12 Müzik Programı 

Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde kullanılan K-12 müzik programları için, NAfME 

kuruluşu 9 adet ulusal standart geliştirmiştir.  The National Association for Music Education (Müzik 

Eğitimi İçin Ulusal Standartlar) kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulan bu kuruluşun amacı, 

herkesi müzik yapmaya ve müzik çalışmaya teşvik ederek müzik eğitimini geliştirmektir. 1994 yılında 

NAfME tarafından sanat eğitimi için kabul edilen ulusal standartların genel gelişimi,  ABD Eğitim 

Bakanlığı, Ulusal Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ulusal Sanat Vakfından bir destek altında yönetilmektedir. 
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Ulusal standartlar, K-12 sanat eğitimi için ilk kapsamlı eğitim standartları setini temsil eder  

(http://musiced.nafme.org/about/quick-facts/). 

Müzik eğitimi için oluşturulan 9 ulusal standart Tablo 1’de verilmiştir (The National Association 

for Music Education, 1994).   

İngiltere Müzik Programı 

İngiltere müzik programının genel hedefleri ilkokul ve ortaokul için aynı şekilde ifade edilen 3 

adet genel hedeften oluşmaktadır. Bu genel hedefler daha sonra ilkokul ve ortaokul düzeylerine denk 

olacak şekilde özelleştirilmiş ve program çıktıları olarak ifade edilmiştir. Yapılandırmacı anlayışın hakim 

olduğu program bazı diğer programlardaki gibi net olarak gruplandırılmamışsa da ‘İcra Etme’, 

‘Besteleme’ ve ‘Dinleme’ öğrenme alanlarına dayandırılmıştır. İngiltere ulusal müzik programının 

amaçları Tablo 1’de verilmiştir (The National Curriculum in England, 2013, Secondary School). 

İrlanda Müzik Programı 

İrlanda müzik programı üç temel bileşen olarak ifade edilen üç öğrenme alanından oluşmaktadır. 

Bunlar; ‘Dinleme ve Yanıtlama’, ‘İcra Etme ve Besteleme’, Öğrenme alanlarıdır. Müzik programının 

amaçları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir (Primary School Curriculum-Music-Arts Education, 1999).  

Norveç Müzik Programı 

Norveç müzik programı birbirini tamamlayan üç ana konu alanından oluşmaktadır. Bunlar; 

Müzik Yapma, Besteleme ve Dinleme’dir. 

Norveç müzik programının eğitimsel hedefleri Tablo 1’de  belirtilmiştir (Curricula in English, 

Primary and Lower Secondary Education, Music Subject Curriculum, 2011). 

Estonya Müzik Programı 

Estonya müzik programı ‘Basic Schools’ ve ‘Upper Secondary Schools’ olarak  isimlendirilen ilk 

ve ortaokula denk gelebilecek bir eğitim yapılanmasına göre hazırlanmıştır.  

‘Basic School’ müzik programının temel bileşenleri olarak adlandırılan öğrenme alanları 

şunlardır: (National Curriculum for Basic Schools, 2011) 

1. Şarkı söyleme, 

2. Enstrüman çalma, 

3. Müzikal devinim, 

4. Besteleme, 

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-music-programmes-of-study/national-curriculum-in-england%20music-programmes-of-study
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5. Müzik dinleme ve Müzikoloji, 

6. Müzik okur-yazarlığı,  

7. Eğitim gezileri. 

‘Basic School’ müzik programının genel amaçları aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur (National 

Curriculum for Basic Schools, 2011). 

 ‘Upper Secondary School’ müzik programının temel bileşenleri olarak adlandırılan öğrenme 

alanları şunlardır: (National Curriculum for Upper Secondary Schools, 2011) 

1. Müzik yapma ve besteleme, 

2. Müzik Dinleme ve Müzik Tarihi, 

3. Eğitim Gezileri. 

‘Upper Secondary Schools’ müzik programının genel amaçları aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur 

(National Curriculum for Upper Secondary Schools, 2011). 

Güney Afrika Cumhuriyeti Müzik Programı 

Güney Afrika Cumhuriyeti müzik programı üç ana öğrenme alanı üzerine kuruludur. Bunlar;  

1. Müzik performansı ve doğaçlama,  

2. Müzik okuryazarlığı,   

3. Genel müzik bilgisi ve çözümleme. 
Güney Afrika Cumhuriyeti müzik programının eğitimsel hedefleri Tablo 1’de verilmiştir 

(Curriculum and Assessment Policy Statement, Grades 10-12 Musıc, 2011).  

Singapur Müzik programı 

Genel müzik programı (GMP) ilk ve ortaokuldaki tüm öğrencilere sunulmuştur. Bu program 

öğrencilerin bütüncül eğitimine katkı sağlar ve öğrencilerin sanat alanları için eğitilmiş dinleyiciler olarak 

gelişmelerinde rol oynar. Müzik oluşturma, şarkı söyleme ve enstrüman çalma aracılığı ile öğrenciler, 

farklı yöntemlerle yaratıcı olarak kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. 

Genel müzik programı öğrencilerin okulda edinmesi gereken müzik bilgisi ve becerisini 

tanımlayan 6 amaç etrafında müfredatlandırılmıştır. Amaçlar aşağıda Tablo 1’de verilmiştir (General 

Music Programme   Syllabus 2008, [Primary/Secondary] Curriculum Planning &Development Division,  

Ministry of Education, Singapore). 
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Avustralya Müzik Programı 

Avustralya müzik programı da diğer bazı programlardaki gibi net olarak gruplandırılmamışsa da 

‘Dinleme’, ‘Besteleme’, ve ‘İcra etme’ öğrenme alanlarına dayalı bir programdır. Dinleme; kapsamlı bir 

repertuarı dinleme, analiz etme ve karşılaştırmayı içerir. Besteleme; bireysel veya işbirliği içinde, orijinal 

müzik yaratmak için kullanılan genel terimdir. Bu kavram sınıfta doğaçlama yapma, müzikal fikirleri 

organize etme, eşlik kalıpları oluşturma, düzenleme ve özgün çalışmalar yazmayı kapsar. İcra etme ise, ya 

bireysel ya da grup üyeleri ile enstrüman çalma, şarkı söyleme ve teknolojiyi kullanarak sesleri 

değiştirmeyi içerir. Dinleyiciler olarak; öğretmen, sınıftaki akranlar, okul içinden daha geniş bir grup 

veya halktan bir grup olabilir.  

Müzik programının genel hedefleri Tablo 1’de verilmiştir (Australian Curriculum F-10 

Curriculum, TheArts, Learning in Music).  

Tablo 1. İncelenen Ülkelerin Müzik Öğretim Programlarındaki Genel Amaçlar 

Türkiye 1.  Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, 

2.  Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, 

3.  Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek, 

4.  Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak, 

5.  Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak, 

6.  Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak, 

7.  Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek, 

8.  Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma 

     etkinliklerine katılımlarını sağlamak, 

9.   Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, 

10. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, 

11. İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak 

      seslendirmelerini sağlamak, 

12. Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek, 

13. Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi 

      kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak, 

14. Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk 

ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.  
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A.B.D. 1. Çeşitli müzik repertuarında bireysel ve toplu olarak şarkı söyleme. 

2. Çeşitli müzik repertuarında bireysel ve toplu olarak enstrüman çalma. 

3. Melodiler, çeşitlemeler ve eşlikler doğaçlama. 

4. Belirlenmiş kurallar içinde müzik düzenleme ve besteleme. 

5. Müziği okuma ve notaya dökme. 

6. Müziği dinleme, analiz etme ve açıklama. 

7. Müziği ve müzik performanslarını değerlendirme. 

8. Müzikle, diğer sanatlar ve sanat dışındaki diğer disiplinler arasındaki ilişkileri anlama. 

9. Müziğin tarihle ve kültürle olan ilişkisini anlama.  

İngiltere 1. İcra etme, dinleme, müziği tarihsel bir çerçevede eleştirme ve değerlendirme, türler, formlar ve 

gelenekler, büyük bestecilerin ve müzisyenlerin eserleri. 

2. Şarkı söylemeyi ve kendi seslerini kullanmayı öğrenme, bireysel ve arkadaşları ile müzik yaratma 

ve besteleme, bir enstrüman  çalmayı öğrenme fırsatı verme, düzeyine uygun teknolojiyi kullanma 

ve müzikal üstünlüğünün bir sonraki düzeyine erişebilme fırsatına sahip olma. 

3. Müziğin nasıl oluştuğunu, üretildiğini ve iletişim sağladığını keşfetme ve anlama,  birbirleri ile 

ilişkili boyutlarından hareketle: perde, süre, canlılık, tempo, tını, doku, yapı ve uygun müzik 

notaları  

İrlanda 1. Çocukların müziği sevmelerini, anlamalarını ve onu eleştirel olarak değerlendirebilmelerini 

sağlamak. 

2.  Çocukların İrlanda müziği de dahil olmak üzere, çok geniş bir müzik türü çeşitliliğine karşı açık 

oluşlarını, bilinçliliklerini ve karşılık vericiliklerini geliştirmek.  

3. Müzik aracılığı ile çocukların bireysel olarak ve işbirliği içinde fikir düşünce ve deneyimlerini ifade 

etme kapasitelerini geliştirmek. 

4. Çocukların müzikal potansiyellerini geliştirmeyi ve onların, müzikal yaratıcılıkla aktif olarak 

uğraşmanın heyecanı ve mutluluğunu deneyimlemelerini sağlamak. 

5. Müzikal performanslara katılımlarını sağlayarak, çocukların kendilerine saygı ve kendilerine güven  

duygularını    beslemek. 

6.  Müzikal bilgi, beceri, kavramlar ve değerlerin kazanımı sayesinde, üst düzey düşünme ve yaşam 

boyu öğrenmeyi teşvik etmek. 

7.  Estetik müzikal deneyimlerle çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek.  

Norveç 1. Müzikte kendini sözel olarak ifade edebilmek; şarkı söylemek, ses ile deneyimleyerek beste 

yapmak ve sesle ilgili ve birlikte yapılan müziklere katılmak anlamına gelir. 

2. Müzikte kendini yazarak ifade edebilmek;çeşitli notalama biçimlerini kullanabilmeyi ifade eder. 

3. Müziği okuyabilmek; farklı müzikal anlatımları, sembolleri, işaretleri ve nota türlerini 

anlayabilmek ve yorumlayabilmek anlamındadır. 

4. Müziğin matematiğini yapabilmek; müziğin ve farklı müzik biçimlerinin, varyasyonların ve 

formların temel unsurlarının eğitimi ve müzikte zaman ve boşluğu  ve vucut hareket anlatımlarını 

hesaplayabilmeyi ifade eder. 

5. Müzikte dijital araçların kullanımı ise, müzik dinleme, çalma-söyleme ve besteleme ile ilgili müzik 

teknolojisi yeterliği geliştirmeyi ifade eder.  
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Estonya Basic School 1. Müzikten hoşlanmak, müziği fark etmek, kavramak ve müzik yapma aracılığı ile 

yeteneklerini geliştirmek. 

2. Bir sanat formu olarak müzikle ilgilenmelerini sağlamak ve kişisel estetik 

zevklerini şekillendirmek. 

3. Yaratıcı düşünme ve davranma ve ayrıca müzikal etkinliklerle kendilerini yaratıcı 

şekilde ifade etme. 

4. Edindiği temel müzikal okuma-yazma becerilerini müzikal etkinliklerde uygulama. 

5. Kültürel ve günlük yaşantısında birikimli insanlar olarak müziğe ve müzikal 

etkinliklere değer verme. 

6. Ulusal kültürü bilme ve sürdürme, ona iştirak ederek destekleme ve farklı ulusların  

kültürlerini anlama ve saygı gösterme.  

7. Müzik eserlerinin oluşumunu kavramak ve değer vermek ve bilgi teknolojileri ve 

medya tabanlı çevre için eleştirel bir tutum almak. 

Upper Secondary 

School  

1. Müziğe insan kültürünün önemli bir parçası olarak değer verme ve kendilerini 

yerel kültürün taşıyıcıları olarak algılamalarını sağlama. 

2. Müzikal yaşama katılım ve öğrencilerin yaşam boyu müzikal etkinliklerle meşgul 

olmaya dönük hazır bulunuşluklarını geliştirme. 

3.  Koro-Şan hareketi ve şarkı festivallerinin sosyal ve politik yapısına ve eğitimsel 

anlamına değer verme ve onları anlama 

4. Müzik yaparak öğrencilerin müzikal bilgi beceri ve yeteneklerini uygulamak ve 

geliştirmek. 

5. Farklı dönemlerin ve farklı ülkelerin müzikal ve kültürel gelişimlerinin temel bir 

bilgisini edinmelerini sağlamak. 

6.   Kendini müzikle ifade etmede yaratıcılığını kullanmak  

7. Müzik üzerinde eleştirel dinleme, analiz, yorum yapabilme ve onun üzerinde 

tartışabilme.   

8.  Fikri mülkiyet hak ve yükümlülüklerinin farkında olma ve onları takip etme ve 

modern bilgi teknolojilerini kullanabilme.  

Güney 

Afrika 

Cum. 

1. Bir veya daha fazla müzik enstrümanı veya ses üzerinde teknik kontrol, 

2. Batı sanat müziğinden özgün Afrika müziğine kadar çok geniş bir müzik eseri çeşitliliği içinde solo 

veya toplu içeriğin icrası yolu ile icra becerileri kazandırmak, 

3. Müzik notasını okuma becerisi, 

4. Doğaçlama ve kendi müzikal fikirleri üzerinde çalışarak yaratıcılık, 

5. Besteleme tekniklerinin kullanımı ile ilgili mevcut müzik eserlerini anlamak, mevcut müzik eserleri 

içindeki müzikal unsurları tatbik etmek ve bunları belirli tarihi ve kültürel içeriğe yerleştirmek,  

6. Farklı müzikal geleneklerin bilincinde olma,  

7. Farklı müzik stillerine değer verme ve beğenme.   

Singapur          1. Bireysel veya grup olarak şarkı söylemek ve melodik ve ritmik enstrümanlar çalmak. 

         2. Müzik yaratmak ve doğaçlamak. 

         3. Dinleyerek müziği tanımlamak ve değerlendirmek. 

         4. Müzikal unsurlar/ kavramlar bilgisini geliştirmek.  

         5. Farklı kültürlerde ve farklı türlerdeki müziği ayırt etmek ve anlamak. 

         6. Müziğin günlük yaşantıdaki rolünü anlamak.  
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Avustralya 1. Yaratıcı, yenilikçi, düşünceli, bilgili ve becerikli müzisyenler olma öz güveni.  

2. Besteleme, icra etme, doğaçlama, dinleme ve cevap verme istek ve amacına dönük beceriler, 

3. Müzik ve küresel toplumlardaki, kültürler ve müzikal geleneklerle ilgili müzik uygulamaları için 

estetik bilgi ve saygı. 

4. Bağımsız müzik öğrencileri olmak için beceriler edindikleri işitsel bir sanat formu olarak bir müzik 

anlayışı. 

 

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 4+4+4 eğitim yapılanması ekseninde ilkokul, ortaokul ve lise 

şeklinde sınıflandırılan okullarda kullanılan ‘İlköğretim Müzik 1-8 Öğretim Programı’nın,  ilkokul ve 

ortaokul şeklinde yeniden düzenlenirken, özellikle ortaokul programının genel amaçlar açısından ifade 

ediliş tarzı ve programda bulunması gereken bazı genel amaçlar ile ilgili gerekçeler ve öneriler sunmaktır. 

Bu kapsamda 9 farklı ülkenin müzik programları incelenmiştir. İncelenen amaçlar, sadece müzik dersi 

için oluşturulmuş öğretim programlarının genel amaçlardır.  

Araştırmanın Önemi  

Özellikle Türkiye açısından, temele alınan yapılandırmacı program yaklaşımının, uygulamaya 

yansıması gereken bazı özelliklerinin, farklı ülke programlarının bakış açılarının da desteği ile, programın 

genel amaçları ekseninde incelenmesi önemli görülmüştür. 

Varsayımlar 

1. Araştırma kapsamında elde edilen bilgilerin gerçeği olduğu gibi yansıttıkları 

varsayılmıştır. 

2. Araştırma modeli olarak tespit edilen betimsel araştırmanın bu araştırma için uygun bir 

model olduğu varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 9 farklı ülkeye ait İlkokul/İlköğretim/Ortaokul Müzik Öğretim 

Programlarının incelenmesi ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, müzik öğretim programlarının genel amaçlar ekseninde   incelenmesi ile 

sınırlıdır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma Betimsel Araştırmalardan Tarama Modeli ile yürütülmüştür. Betimsel Araştırmalar; 

olayı olduğu gibi araştıran,  ele alınan olayların ve durumların ayrıntılı bir biçimde araştırıldığı,  onların 
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daha önceki olaylar ve durumlarla ilişkilerinin incelenerek, “Ne” olduklarının betimlenmeye çalışıldığı 

araştırmalardır (Karakaya, 2009, 59). Betimsel araştırmaların bir türü olan Tarama Modeli ise; geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilemez. Bilinmek istenen şey vardır 

ve oradadır. Önemli olan, ona uygun biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir (Karasar, 2005, 77). 

Bu model kapsamında konu ile ilgili alan yazın taranmış ve çalışmaya konu olan 

İlkokul/İlköğretim/Ortaokul Müzik Öğretim Programları sağlıklı kaynaklardan yararlanılarak analiz 

edilmiştir. 

Örneklem 

Bu araştırmanın örneklemi başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı 9 ülkesinin 

İlkokul/İlköğretim/Ortaokul müzik öğretim programıdır. Diğer ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, 

İngiltere, Norveç, İrlanda, Estonya, Avustralya, Güney Afrika, Singapur şeklinde belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, birincil olarak programları incelenen ülkelerin eğitim bakanlıklarının 

sitelerinden ve eğitim ve eğitim programları ile ilgili güvenilir diğer eğitim sitelerinden elde edilmiştir. 

İkincil veriler ise konu ile ilgili alan yazının taranması ile elde edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın kapsamını oluşturan çeşitli ülkelerin İlkokul/İlköğretim/Ortaokul Müzik Dersi 

Öğretim Programlarının genel amaçları üzerinde yapılan içerik analizleri ile veriler bulgulara 

dönüştürülmüştür. İçerik Analizi; yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir şekilde analiz edilerek, sözel 

olmayan dokümanı nicel verilere dönüştürmektir (Balcı, 1997, 230). 

Bu analizler sonucu; incelenen farklı müzik öğretim programlarının genel amaçları karşılaştırmalı 

olarak analiz edilerek bulgular oluşturulmuştur. 

Bulgular 

1. İncelenen 9 müzik programının genel amaçları nicelik (miktar, sayı) açısından incelendiğinde; 

programların genel hedefleri bağlamında en çok amaç atfedilen program Türkiye İlköğretim Müzik 

Programıdır (14 genel hedef). Diğer ülkelerin genel amaçları ortalaması, 6,1 adet civarındadır. Türkiye 

dışında en çok, ABD Ulusal Müzik Standartları 9 adet, en az ise İngiltere Müzik Programı 3 adet genel 

amaçla ifade edilmiştir. Elbette her ülkenin eğitim programlarının genel amaçları, nitelik ve nicelik 
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açısından ilgili ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı olarak özgündür. Ancak 

Türkiye ilköğretim müzik programında çok fazla genel amaç olması, programa, gereğinden fazla veya 

programın ana fonksiyonu dışında amaç veya amaçların atfedilmiş olup olmadığının incelenmesini 

zorunlu kılmaktadır. Buna göre program genel amaçları incelendiğinde;  

a-) Programın ‘Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak’ genel amacı; müzik 

programının, ait olduğu toplumun dil gelişimine katkı sağlaması gereğini yansıtabilir. Ancak bu genel 

amaç aslen bu okullardaki ‘Türkçe’ dersinin genel hedefidir. Nitekim İlköğretim Türkçe 1-5 Öğretim 

Programının genel amaçlarında böyle bir amaç vardır (MEB, 2004). Böyle bir amacı müzik programının 

genel amacı yapmaktansa, bu amaca ulaştıracak farklı öğrenme alanlarındaki kazanımların içerisine 

yerleştirmek daha uygun olurdu. Nitekim incelenen diğer ülke müzik programlarının hiçbirinde, o ülkenin 

dilini doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak gibi bir genel amaca rastlanmamıştır. 

b-) ‘Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak’, ‘Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin 

gelişimini sağlamak’, ‘Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek’, ‘Müzik yoluyla 

sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek’, şeklinde ifade edilen amaçlar, aslında ülkenin 

uzak eğitim hedeflerini veya örneğin ilköğretimin genel hedeflerini yansıtan (ve genellikle duyuşsal alana 

dönük) amaçları çağrıştırmaktadır. Örneğin; ‘Müzikal yaşama katılım ve öğrencilerin yaşam boyu müzikal 

etkinliklerle meşgul olmaya dönük hazır bulunuşluklarını geliştirme’ (Bkz. Estonya ‘Upper Secondary 

School’ Müzik Programı, Madde 2) veya ‘Müzik aracılığı ile çocukların bireysel olarak ve işbirliği içinde 

fikir düşünce ve deneyimlerini ifade etme kapasitelerini geliştirmek’ (Bkz. İrlanda Müzik Programı, 

Madde 3) şeklinde ifade edilen bir genel amaç, öğrencilerin Türkiye Müzik Programındaki; ‘Kişilik ve 

özgüven gelişimlerine katkı sağlamak’, ‘Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak’, 

‘Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek’, ‘Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve 

sorumluluk duygularını geliştirmek’ şeklinde ayrı ayrı ifade edilen her genel amaca hizmet edecek bir 

amaç ifadesidir. Elbette müzik eğitimi bireylerin bu açılardan da gelişimine hizmet eden önemli bir 

disiplindir. Ancak, bu amaçlarla hedeflenen davranışlar, direkt olarak bir müzikal etkinliğe dayalı şekilde 

ifade edilmesi gereken davranışlar olmalıdır. Bu şekilde yazıldıklarında genel amaçlar hem müzik 

disiplini açısından işe vuruk olur, hem de sayısal olarak dağınıklıktan korunur. 

c-) Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nda bulunan mîlli veya manevi değerler ile mîlli birlik ve 

bütünlüğü vurgulayan genel amaçlar, programın dayandığı felsefeyi ifade etmesi açısından kendi içinde 

tutarlıdır. Ancak bu genel amaçların da yine daha genel bir madde ile ele alınıp, detayının öğrenme 

alanları içindeki kazanım, etkinlikler ve açıklamalar bölümünde sunulması, programın genel amaç ifade 

mantığına daha uygun olabilirdi. Bu çalışma kapsamında incelenen diğer ülke müzik programlarının 

genel amaçlarında bu unsurlara yapılan vurgu, ‘müziğin tarihle ve kültürle olan ilişkisini anlama’, ‘belirli 

tarihi ve kültürel içerik’, ‘yerel kültürün taşıyıcılığı’, ‘ulusal kültür’ şeklindeki ifadeler düzeyindedir. 
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2. Dünyada yaygın olarak kullanılan ve bu çalışma kapsamında incelenen programların da 

yansıttığı ‘yapılandırmacı yaklaşım’ın çağrıştırdığı öğretim sistemi, özellikle Türkiye Müzik Programında 

olması gereken bazı genel amaçlara dikkat çekmiştir. Buna göre; 

a-) Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nda müziğe dönük teknoloji ile ilgili bir genel amaç 

yoktur. Diğer ülke programlarında ‘modern bilgi teknolojilerini kullanma’, ‘düzeyine uygun teknolojiyi 

kullanma’, ‘müzikte dijital araçların kullanımı’, ‘bilgi teknolojileri ve medya tabanlı çevrenin kullanımı’, 

‘teknolojiyi kullanarak sesleri manipule etme’ şeklindeki ifadelerle genel amaçlarda kendine yer bulan 

davranışlar, Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nın genel amaçlarında yer almamıştır. Sadece bazı 

kazanımlarda yer bulan; ‘müzik araştırmaları için bilişim teknolojisinden yararlanır’ şeklindeki ifadeler, 

müzik teknolojisini değil bilişim teknolojisini anlatır. Müzik dersleri için teknoloji, öğrencilerin etkin 

kullanımının hedeflendiği bir ‘amaç’ değil, çoğunlukla öğretmenin, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde 

kullandığı bir ‘araç’ konumundadır. Oysa yapılandırmacılık, öğrencilerin araştırıcılığını destekler, 

öğrenmede performans ve etkinliklere ağırlık verir, öğrencinin nasıl öğrendiğini dikkate alır, öğrencilere 

bilgi oluşturma ve deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı verir (MEB, 2006). Tüm bu özellikler, 

öğrencinin güncel müzik teknolojisini öğretim süreçlerine aktif olarak katmasını zorunlu kılmaktadır. 

b-) Yapılandırmacı müzik programının önemli unsurlarından biri de öğrencilerin yaratıcılık 

yönlerinin geliştirilmesine dönük etkinliklerin özellikle vurgulanmasıdır. Özellikle Türkiye ilköğretim 

müzik programının; giriş bölümü, genel amaçlar bölümü, temel beceriler ve değerler bölümünde öğrenci 

yaratıcılığına vurgu yapılırken, programın öğrenme alanlarından birisi de ‘Müziksel Yaratıcılık’ öğrenme 

alanıdır. Bu eksende öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile paralellik gösteren müzik dersine yönelik aktif 

eğitim yöntemlerinden Dalcroze, Orff, Kodaly gibi yöntemlere yer verildiği belirtilmiştir (MEB, 2006). 

Ancak programda yaratıcılık etkinlikleri olarak öğrencilerden daha çok; bilinçli ve tasarlanmış müzikal 

üretiler beklenmekte, özellikle Dalcroze ve Orff yönteminin önemli unsurlarından olan ‘doğaçlama’ 

etkinliklerine vurgu yapılmadığı görülmektedir. Doğaçlama; ‘bir anda doğan buluşların çalgı ile ya da 

şarkı söyleme yolu ile özgürce dile getirilmesi, bir melodinin genellikle belirli bir form anlayışı içinde 

geliştirilmesidir’ (Say, 2005). Bir başka kaynakta doğaçlama; ‘müziği içinden geldiği gibi anında 

yaratmak’ (Aktüze, 2004) şeklinde tanımlanmaktadır. Özmenteş (2010) bu konu ile ilgili olarak; 

programda doğaçlama becerisine yer verilmediğini, doğaçlamanın akıcı ve serbest bir yaratıcılık süreci 

olarak kompozisyondan farklı olduğunu ve doğaçlamanın yer verilmediği bir Orff ve Dalcroze 

uygulaması düşünmenin neredeyse imkansız olduğunu vurgulamaktadır. 

Doğaçlama açısından diğer ülke programları incelendiğinde ise; ABD, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Singapur, Avustralya müzik programlarında ‘doğaçlama’ya genel amaçlar bölümünde genel 

amaç maddesi olarak yer verildiğini, Norveç, İrlanda, İngiltere ve Estonya programlarında da, öğrenme 

alanlarının açıklamalarında yer verildiğini görmekteyiz. Ancak Türkiye müzik programında doğaçlama 

kelimesi; ne genel amaçlarda, ne öğrenme alanlarında ne de kazanımlarda geçmektedir. ‘Doğaçlama’ 
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kelimesi, programın açıklama bölümünün ‘öğrenme-öğretme süreci’nde dersin ‘giriş’ bölümünde 

öğrencinin derse ilgisini çekmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak geçmiştir (MEB 2006, 11). 

c-) Türkiye’deki Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin müzik bölümlerine başvuran 

öğrenci niceliği ve niteliği yeterli düzeyde değildir. Öncelikle ilköğretimden ve ortaokullardan gelen 

müziğe yetenekli öğrencilerin, AGSSL müzik bölümlerine yeterince yönlendirilememesi nedeni ile bu 

liselerin sınavlarına neredeyse kontenjanla aynı sayıda öğrenci başvurmakta ve hatta çoğu zaman 

kontenjanı karşılayamayan az sayıda öğrenciye özel yetenek sınavları yapılmaktadır. Bu durum, 2013-

2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ilgili liselerin resmi internet sayfalarındaki sınav başvuru sayıları ve sınavı 

kazanan öğrenci sayıları incelenerek rahatlıkla gözlenebilir (www.mebk12.meb.gov.tr). Örneğin 30 

kişilik kontenjan için 20 kişinin başvuru yaptığı ve bunlardan 15 kişinin başarılı olduğu, yine 30 kişilik 

kontenjan için 33 kişinin başvurduğu ve bunlardan 30 öğrencinin alındığı ve hatta 7 öğrencinin başvurup 

6’sının kazandığı AGSSL Müzik Bölümleri mevcuttur (Aksu, 2014). Bu sorunun en önemli 

nedenlerinden biri müziğe yetenekli öğrencilerimizin bu liselere yönlendirilememesi ise, bir diğeri de 

öğrencilerin ve velilerin müzik kariyer mesleklerini tanımamalarıdır. Çünkü müzik programlarımızda bu 

meslekleri tanıtmaya dönük hedef ve kazanımlar yoktur. Öğrenciler; temel eğitim aşamasında aldıkları 

müzik genel kültürü içinde, müzik alanındaki kariyer çeşitliliğini bilme, araştırma ve ilgilenme kültürünü 

de alabilmelidir. ABD müzik programındaki 9 ulusal standarda ek olarak, genelde bu standartlar 

ekseninde eğitim yapan ABD eyaletlerinden New Hampshire müzik programı, 9 ulusal standarda ek 

olarak 10. standardını ‘Müzik Alanındaki Kariyer Çeşitliliğini Tanımak’ şeklinde tespit etmiş ve müzik 

alanındaki iş olanakları, meslekler, kişi ve kuruluşları tanımaya dönük öğrenim çıktıları tasarlamışlardır  

(K-12 Curriculum Framewoks for the Arts, 2001).  

Günümüz şartlarında müzik alanındaki mesleki çeşitlilik olanaklarının artması, bu meslekler için 

gerekli nitelikli işgücü ihtiyacı ve bu paralelde mesleki müzik eğitim kurumlarının temelini oluşturan 

AGSSL müzik bölümlerini daha iyi tanıtmak ve bu liseleri daha işlevsel kılmak çok önemlidir.  

d-) Bilgi iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanıldığı alanlardan biri de müzik teknolojileri 

alanıdır. Özellikle sosyal paylaşım siteleri müzik tür, çeşit ve örneklerinin takip edildiği, alıntılandığı ve 

kişisel kullanım için indirildiği internet ortamlarıdır. Özellikle Türkiye’de sanal ortamdan alıntılanan 

eserlerle ilgili yasalar olmasına rağmen, bu alanda yoğun bir denetim yetersizliği söz konusudur. Müzik 

eğitiminin önemli hedeflerinden biri de bu konudaki bilinçlendirmeler olmalıdır. Örneğin çalışma 

kapsamında incelenen Estonya Upper Secondary School (Üst Ortaokul) Müzik Programı’nda ‘Fikri 

mülkiyet hak ve yükümlülüklerinin farkında olma ve onları takip etme ve modern bilgi teknolojilerini 

kullanabilme (National Curriculum for Upper Secondary Schools, 2011). şeklinde bir genel hedef vardır. 

Türkiye’nin önemli güncel sorunlarından biri olan Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili bilinçlendirmeler, 

Türkiye’de yapılacak müzik öğretim programı geliştirme çalışmalarında, programın önemli boyutlarından 

biri olmalıdır. 
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e-) Yapılandırmacı programın önemli unsurlarından biri de öğrenmelerin sosyal bir çevrede 

sağlanmasıdır. Çevre; ‘kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam’ demektir (TDK, 2014). 

Dolayısı ile içinde sosyal kavramını da barındırmaktadır. Kişinin sosyal çevresi ile olan etkileşimi onun 

daha kalıcı öğrenmelere ulaşmasını sağlar. Yapılandırmacılığın yorumlarından biri olan sosyal 

yapılandırmacılık, öğrenmelerin sosyal bağlamda oluştuğunu, dolayısıyla sosyal çevrenin sadece okulun 

içi olmaması gerektiğini, okul dışı çevrelerin de öğrenmede etkin olarak işe koşulması gerektiğini kabul 

eder. Scott; Vygotsky’nin bilgiyi yapılandırmanın diğer insanlarla işbirliği sonucu kültürel olarak 

üretildiğine vurgu yaparak yapılandırmacılığı genişlettiğini söyler (Vygotsky, 1978 den Akt. Scott 2011). 

Scott (2011) ‘yapılandırmacı perspektiften; öğretmenler, öğrencilerin müzikal çevrelerini araştırmalarına 

ve kendileri için gerekli müzikal bilgileri keşfetmelerine yardım ederek onların öğrenmelerini 

kolaylaştırdıklarında, öğrenciler oldukça etkili yeni bilgiler kazanırlar’ der.   

Bu anlamda yapılandırmacılığın savunduğu sosyal çevrelerden birisi de eğitim gezileri olabilir. 

Alan gezileri; sınıf ortamına getirilmesi mümkün olmayan canlıları, objeleri ve süreçleri izleme amacıyla 

okul dışına yapılan gezilerdir. Alan gezileri birden fazla duyu organına hitap etmesi, zengin ve anlamlı 

yaşantılar sunması, gözlem yapma becerisi kazandırması, grupla hareket edilmesi, sosyal becerileri 

geliştirmesi ve kalıcı izler bırakması nedeni ile çok yararlıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak sanal 

alan gezileri de yapılabilmektedir (Gülbahar, 2008, 106). Günümüz şartları açısından bakıldığında ulaşım 

altyapısı ve olanaklarının geliştiği Türkiye’de, müzik alanı ile ilgili pek çok etkinlik öğrenci grupları ile 

birlikte bizzat yerinde izlenebilmektedir. Her ne kadar öğretim programında, bu konuya dönük 

uygulamalar okulun şartları ve öğretmenin inisiyatifine bırakılmışsa da, alan gezileri, bazı ülke 

programlarının başlı başına öğrenme alanlarından birisini teşkil etmiştir. Örneğin Estonya Basic Schools 

Müzik programının 7 öğrenme alanından biri ‘Eğitim Gezileri’, yine aynı programın Upper Secondary 

Schools Müzik programının 3 öğrenme alanından biri ‘Eğitim Gezileri’ dir. (Bkz. Estonya Müzik 

Programı) Estonya müzik programında eğitim gezileri ekseninde düşünülebilecek etkinlikler kapsamında 

‘Koro-Şan hareketi ve şarkı festivallerinin sosyal ve politik yapısına ve eğitimsel anlamına değer verme 

ve onları anlama’ şeklinde ifade edilen bir genel hedef de mevcuttur. Bu eksende Türk müzik eğitimi için 

düşünülen program geliştirme çalışmalarında özellikle yapılandırmacı yaklaşımla birebir ilişkili olan bu 

ve benzeri unsurların, programa yeterince yansıtılmasına dikkat edilmelidir. 

f-) Çalışma kapsamında incelenen farklı ülke müzik programlarında; öğrenme alanlarının 

genellikle; ‘Dinleme’, ‘İcra Etme’ ve ‘Besteleme’ ekseninde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Pek çok 

ülkenin programında müzik kültürü, müzikoloji, müzikal kural-kavram-terim, müzik okur-yazarlığı vb. 

gibi bilişsel boyutlar, yukarıdaki öğrenme alanlarına göre desenlenen kazanımlara yedirilmiştir. Bu 

yaklaşım, müziği bizzat yapmayı, yaşamayı önceleyen bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle bu yaklaşımla 

müzik; onu içselleştirmeyi amaçlayan, ağırlıklı olarak müzikal tınılara dayalı aktif bir faaliyet alanı olarak 

kurgulanmaktadır. Günümüz örgün müzik eğitimi uygulamaları müziği; bilişsel bir içerik sunumu olarak 
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gören anlayıştan farklı olarak, dinleme, icra etme ve nihayet besteleme faaliyetlerini kapsayan,  bilişsel ve 

duyuşsal kazanımlarla desteklenmiş, daha çok bir devinimsel etkinlik olarak kabul etmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

1. Mevcut Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nın genel amaçları sayı ve kapsam bakımından 

diğer programlara oranla daha yoğundur. Programa, gereğinden fazla veya programın ana fonksiyonu 

dışında amaç veya amaçların atfedilmiş olup olmadığının analizi yeni program geliştirme çalışmalarında 

dikkatlice yapılmalıdır. Program genel amaçlarının sınıflandırılması ve kapsamı daha çok müzikal 

etkinliklere vurgu yapmalıdır. Ülkenin eğitim felsefesi, uzak hedefleri veya bir okulun genel 

hedeflerinden ziyade, bu hedeflerin, ilgili disiplinin özel faaliyet alanlarına indirgenmiş işe vuruk ifadeleri 

genel amaç yapılmalıdır. Böylece program, müziğin asıl işlevine daha çok odaklı olur. 

2. Türkiye İlköğretim Müzik Programı’nda müziğe ve müzik eğitimine dönük teknolojiyi 

yansıtan bir genel amaç yoktur. Bazı kazanımlarda yer bulan; ‘müzik araştırmaları için bilişim 

teknolojisinden yararlanır’ şeklindeki ifadeler, müzik teknolojisini (Nota yazımı, Ses kaydı vb.) değil 

bilişim teknolojisini anlatır. Müzik dersleri için teknoloji, öğretmenin, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde 

kullandığı bir ‘araç’ konumundan çıkartılıp öğrencilerin etkin kullanımının hedeflendiği bir ‘amaç’ 

olmalıdır.  

3. Yapılandırmacı müzik programının önemli unsurlarından biri de öğrencilerin yaratıcılık 

yönlerinin geliştirilmesine dönük etkinliklerin özellikle vurgulanmasıdır. Bu anlamda ‘Doğaçlama’ 

önemli bir müzikal etkinliktir. Türkiye Müzik Programı’nda bulunmayan ve diğer pek çok ülke 

programının önemle vurguladığı bu etkinlik türü, ‘Müziksel Yaratıcılık’ öğrenme alanına daha detaylı 

yansıtılmalıdır. 

4. Mevcut müzik öğretim programında müzik alanındaki kariyer çeşitliliğini tanıtan ve böylece 

müzik alanındaki iş olanakları, meslekler, kişi ve kuruluşları tanımaya dönük öğrenim amaçları, kazanım 

ve etkinlikleri yoktur. Günümüz şartlarında müzik alanındaki mesleki çeşitlilik olanaklarının artması, bu 

meslekler için gerekli nitelikli işgücü ihtiyacı ve buradaki bilinçlenmelerle, mesleki müzik eğitim 

kurumlarının temelini oluşturan AGSSL müzik bölümlerini daha iyi tanıtmak ve bu liseleri daha işlevsel 

kılmak için temel eğitime dayalı programlarda, bu alana dönük genel amaçlar, kazanım ve etkinlikler 

oluşturulmalıdır. 

5. Türkiye’nin önemli güncel sorunlarından biri olan Fikri Mülkiyet Hakları (Telif Hakları veya 

Fikir ve Sanat Eserleri Hakları) ile ilgili sorunların en çok yaşandığı alanların başında müzik sektörü 

gelmektedir. Bu konudaki bilinçlendirmeler temel eğitimden başlayan bir yelpazeye dayandırılmalıdır.  

Türkiye’de yapılacak müzik öğretim programı geliştirme çalışmalarında, programın önemli boyutlarından 
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birisi olması gereken bu durum, sorun olma özelliğini önümüzdeki on yıllara da taşıyacak görünmektedir. 

Geliştirilecek programlar günümüzü değil önümüzdeki on yılları da kapsamalıdır. 

6. Yapılandırmacılığın savunduğu sosyal çevrelerden birisi de eğitim gezileri olarak 

düşünülebilir. Bazı Avrupa ülkelerinin programlarındaki başlıca öğrenme alanlarından olan eğitim 

gezileri, günümüz şartları açısından bakıldığında ulaşım altyapısı ve olanaklarının giderek geliştiği 

Türkiye’de, programların önemli kazanımlarına hizmet edecektir. Bu bağlamda yerel, bölgesel, ulusal 

veya uluslararası sanatsal veya bilimsel müzik etkinliklerine (konserler, yarışmalar, festivaller, kongreler 

vb.) katılmayı öngören ve bu katılımı kolaylaştıran hedef ve düzenlemeler yeni programlarda yer 

almalıdır. 

7. Günümüz örgün müzik eğitimi uygulamaları müziği; bilişsel bir içerik sunumu olarak gören 

anlayıştan farklı olarak, dinleme, icra etme ve nihayet besteleme faaliyetlerini kapsayan,  bilişsel ve 

duyuşsal kazanımlarla desteklenmiş, daha çok bir devinimsel etkinlik olarak kabul etmektedir. Yeni 

geliştirilecek müzik programının müziği bizzat yapmayı, yaşamayı önceleyen, aktif bir faaliyet alanı 

olarak gören bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı 2011-2014 yıllarında yazılan yüksek lisans ve 2009-2014 yıllarında yazılan doktora 
tezlerini tema ve yöntem bakımından analiz etmektir. Böylelikle alandaki güncel eğilimler ve en çok kullanılan 
araştırma yöntemleri belirlenecektir. Bu amaçla yapılan bu nitel çalışmada doküman incelemesi yöntemi, veri 
kaynağı olarak ise doktora ve yüksek lisans tezlerini arşivleyen YÖK tez veri tabanı kullanılmıştır. Bu sitede detaylı 
arama seçeneği kullanarak bulunan Eğitim Programları ve Öğretim ve Program Geliştirme bilim dallarında yazılmış 
olan 178 yüksek lisans ve 70 doktora tezi araştırmaya dahil edilmiştir. Bu tezler betimsel ve içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yöntem açısından incelenmesinde Glesne’nin (2000) Nitel 
Araştırmaya Giriş ve Balcı’nın (2013) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler kitabından hareketle 
hazırlanan “Tezlerde Kullanılan Yöntemleri Belirleme Formu” kullanılmıştır. Tezlerin konu bakımından 
incelenmesinde ise öncelikle tezlerin amaç bölümleri okunmuş ve anahtar kelimeler çıkartılmıştır. Anahtar 
kelimelerin çıkartılmasının ardından araştırmacı ve Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora eğimi gören 
ikinci bir kişi tarafından ayrı ayrı bu anahtar kelimeler ortak temalar altında toplanmıştır. Daha sonra iki kişinin 
çıkardığı temalar karşılaştırılmış ve ortak bir karara varılmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde en çok nicel 
araştırmalara konu olarak ise aktif öğrenen özelliklerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim programları ve öğretim, araştırma yöntemleri, araştırma eğilimleri, içerik 
analizi 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the master thesis, which were written between 2011-2014, and 
doctoral dissertations, which were written between 2009-2014. Thus, the most popular research trends in the field of 
“Curriculum and Instruction” and “Curriculum Development” will be found out.  For this purpose, document review 
was used as a research method in this qualitative study. Also, YÖK thesis database, which has all thesis written in 
Turkey, was used as a data source. By using detailed research option in this website, 178 master thesis and 70 
doctoral dissertations written in the field of “Curriculum and Instruction” and “Curriculum Development” were 
covered in this study. These thesis were analyzed by using descriptive analysis and content analysis. “Form of 
Research Methods in the Thesis” was used to analyze the thesis in terms of research methods. Form was developed 
by the help of Glesne’s (2000) Become Qualitative Researchers and Balcı’s (2013) Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntem, Teknik ve İlkeler. To analyze the thesis in terms of research topics, firstly introduction parts of the thesis 
were read and key words were found out. Then these key words were categorized by the researcher and the second 
person who doctorates in “Curriculum and Instruction”. Findings indicated that quantitative methods were mostly 
used as a research method and characteristics of active learners were mostly studied in master thesis and doctoral 
dissertations. 

Key words: Curriculum and Instruction, research methods, research trends, content analyze  
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1. GİRİŞ 

Üniversiteler toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde 

önemli rol oynamaktadır. Yani üniversiteler içinde bulundukları toplumlara çeşitli yönlerden katkı 

sağlarlar. Üniversitelerin temel işlevlerinden birisi bilgiyi üretmek ve yaymaktır. Karadağ’a (2009) göre 

yıllar boyunca üniversitelerin mezun ettikleri öğrencilerine bir meslek dalında yetkinlik kazandırma 

amacı yani bilgiyi yayma işlevi ön plana çıkmış gibi görünse de üniversitelerin en temel işlevi bilgiyi 

üretmek ve bilimsel çalışmalar yapmaktır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yeni fikirler ortaya atılır, 

yeni tartışmalar üretilir, bilgiler paylaşılır ve sonuç olarak bilim dünyasına katkı sağlanmış olur. 

Dolayısıyla bilimsel araştırmaların sonuçları hangi alanda olursa olsun o alanla ilgili politika ve 

uygulamaları etkilemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Eğitim alanı ise diğer birçok alanı 

etkilemesi sebebiyle üzerine düşünülmesi ve araştırılması gereken alanların önünde gelir. 

Ülkemizde 1937 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Pedagoji Enstitüsü ve 1939 yılında 

Ankara Üniversitesi’nde kurulan pedagoji kürsüsüyle eğitim bilimleri alanında büyük adımlar atılmaya 

başlamıştır. Başlangıç niteliğinde olan bu adımların ardından 1964 yılında Ankara Üniversitesi 

bünyesinde Eğitim Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Ancak eğitim bilimlerinin üniversitelerde geniş çapta 

yer alması 1980’li yılları bulmuştur. 1982 yılında yürürlüğe giren bir kararname ile öğretmen yetiştiren 

tüm kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınarak üniversitelere bağlanmıştır (Yüksel, 2011). 

Öğretmen yetiştiren kurumları bünyesine katan üniversiteler öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 

verilmesi amacıyla eğitim fakültelerinde eğitim bilimleri bölümlerini kurmuş ve Eğitim Yöneticiliği ve 

Denetçiliği, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Özel Eğitim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde 

Psikolojik Hizmetler ve Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) programlarını öğrencilerine sunmaya 

başlamıştır. Varış’a (1997) göre eğitim programları kavramının bir ucunda toplumsal dinamizmin, diğer 

ucunda da öğrenci yaşantıları olan geniş bir çerçeve içinde ele alınmasıyla bu disiplin, öncelikle ABD’de 

1950’lerden sonra da dünyanın farklı ülkelerinde “Eğitim Programları ve Öğretim” adıyla üniversitelerin 

ilgili fakültelerinde öğretim ve araştırma alanı olarak varlığını sürdürmektedir (akt. Gömleksiz ve 

Bozpolat, 2013). Ancak ilk kez 1965 yılında Ankara Üniversitesi’nde açılan Eğitim Programları ve 

Öğretim bölümü 1997 yılına gelindiğinde çeşitli sebeplerle YÖK’ün 97.39.2761 sayılı kararıyla lisans 

seviyesinde öğrenci almayı sonlandırmıştır. O günden bu yana lisansüstü eğitim vermeye devam 

etmektedir. 

Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe sahip olan eğitim bilimleri bölümünde yapılan eğitim 

araştırmalarının sayısında 2000’li yıllarda büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca yayınlanan 

bu çalışmalardan bazıları eğitim reformlarının temelini oluştururken, bir kısmı da literatürü gözden 

geçirme yoluyla önceki yapılan araştırma sonuçlarının güvenirliğini test etmektedir (Karadağ, 2009). 

Günümüzde artık lisansüstü alanda eğitime devam eden eğitim programları alanına baktığımızda 

Karadağ’ın bahsettiği artışın hala devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak rahatlıkla görülebilecek 
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olan bu nicel artışa rağmen bu tezlere yapılan bilimsel atıf sayısının az olması (Demir, 2008) son 

zamanlarda yazılmış tezler üzerine yapılacak araştırmaları gerekli kılmaktadır. Ayrıca Dunkin’e (1996) 

göre alanda yapılan çalışmaların nitelikleri üzerine yapılan sentezler gerekli ve önemli çalışmalardır. 

Çünkü bir çalışma alanını tanımanın en kolay yolu o alanda yapılan çalışmaları incelemektir (Staton-

Spicer ve Wulff, 1984). Üstelik yapılacak bu çalışmalar eğitim alanında araştırma yapmak isteyenlere yol 

gösterici olacağı gibi (Cohen ve diğerleri, 2007) alanda yapılacak yeni araştırmalar içinde bir rehber 

görevi görecektir (Chang ve Tseng, 2010).  

Dolayısıyla yurt dışında olduğu gibi (Caffarella, 1999; Hew, Kale ve Nari, 2007; Tsai ve Wen, 

2005; Shih, Feng ve Tsai, 2008) ülkemizde de eğitim bilimleri alanında tez ve makaleleri inceleyen 

birçok çalışma yapılmıştır. Kılınç (1991), Balcı ve Apaydın (2009) ve Aydın ve Uysal (2011) eğitim 

yönetimi alanında, Yıldız (2004) yetişkin eğitimi alanında, Alper ve Gülbahar (2009), Erdoğmuş ve 

Çağıltay (2009) ve Şimşek ve ark. (2009) eğitim teknolojileri alanında, Tavşancıl ve ark. (2010) ile 

Erdem (2011) eğitim bilimleri alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerini ya da makaleleri 

tematik veya yöntem bakımından inceleyen çalışmalar yapmışlardır.  

EPÖ programında aynı türde yapılan çalışmalara baktığımızda ise alanda yazılmış yüksek lisans 

tezlerini inceleyen Altın (2004), doktora tezlerini tematik açıdan inceleyen Karadağ (2009), alanda 

yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerini birlikte inceleyerek araştırma eğilimlerini belirlemeye çalışan 

Saracaloğlu ve Dursun (2010) ve 2009 yılına kadar yapılmış doktora tezlerini inceleyen Bıkmaz ve ark. 

(2010) karşımıza çıkmaktadır. 1985-2002 yılları arasında yazılmış 397 yüksek lisans tezini inceleyen 

Altın (2004) tezlerde öğretim programları üzerine çok fazla çalışma olmadığı ve çalışmalarda daha çok 

betimsel yöntemlerin tercih edildiği sonucuna ulaşmıştır. 2003-2007 yılları arasında yazılmış 211 doktora 

tezini inceleyen Karadağ (2009) ise çalışmalarda daha çok nicel yöntemlerin tercih edildiği ve ağırlıklı 

olarak öğrenme stilleri ve öğretim yöntemleri üzerine çalışıldığı sonuçlarına ulaşmıştır. Yüksek lisans ve 

doktora tezlerini birlikte inceleyen Saracaloğlu ve Dursun (2010) ise sırasıyla tarama, deneysel, karma ve 

nitel modellerin daha çok kullanıldığı, konu olarak ise öğretim yaklaşımları, öğretim programları ve 

öğrenme stilleri gibi konuların daha çok çalışıldığı sonucuna varmışlardır. 1974-2009 yılları arasında 

yapılan doktora tezlerini inceleyen Bıkmaz ve ark. (2010) tezlerin ağırlıklı olarak öğretme-öğrenme 

yaklaşım ve yöntemleri üzerine yoğunlaştığı, yöntem olarak ise betimsel ve deneysel araştırma 

modellerinin daha çok tercih edilmekle beraber karma yöntemlerin son yıllarda artış gösterdiği 

sonuçlarına ulaşmıştır.  Ayrıca Gömleksiz ve Bozpolat’ın  (2013) yüksek lisans ve doktora tezlerini 

incelediği çalışması ile Ozan ve Köse’nin (2014) alanda yayınlanan makaleleri incelediği çalışmasından 

alandaki eğilimi belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların en yenileri olarak bahsedilebilir. 15.06.2012 

tarihi itibariyle tamamlanmış 243 yüksek lisans ve 48 doktora tezini inceleyen Gömleksiz ve Bozpolat 

(2013) çalışmasında yüksek lisans tezlerinde program değerlendirme, öğretim yaklaşımları, modelleri, 

stratejileri, metot ve teknikleri üzerinde durulduğu sonucuna ulaşmıştır. 2007-2011 yılları arasında EPÖ 
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alanında yazılmış makaleleri analiz eden Ozan ve Köse (2014) ise makalelerin büyük çoğunluğunun, 

nicel çalışmalar olduğu, betimsel tarama türünde yazıldığı, makalelerde çoğunlukla anket ya da likert tipi 

ölçeklerin kullanıldığı ve lisans öğrencileriyle çalışıldığı sonuçlarına ulaşmıştır. Dolayısıyla 2013 ve 2014 

yıllarında yazılmış makaleleri saymazsak bu türde yazılmış en yeni çalışma 2010 yılındadır. Üstelik 

Gömleksiz ve Bozpalat’ın (2013) çalışmasında sadece 2012 yılına kadar yazılmış yüksek lisans ve 

doktora tezlerini incelenmesi ve Ozan ve Köse’nin (2014) çalışmasında ise sadece makalelerin analiz 

edilmesi sebebiyle alanda yazılmış hem doktora hem de yüksek lisans tezlerini tematik ve yöntem 

açısından inceleyen güncel bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada 2011-2014 yılları 

arasında yazılan yüksek lisans ve 2009-2014 yılları arasında yazılan doktora tezlerini tema ve yöntem 

bakımından analiz etmek amaçlanmıştır. Böylelikle alandaki güncel eğilimler ve en çok kullanılan 

yöntemler belirlenecektir. Araştırmada cevap aranan sorular şu şekildedir; 

1. 2011-2014 yılları arasında EPÖ alanında tamamlanmış yüksek lisans tezlerinde en çok 

kullanılan yöntemler nedir? 

2. 2009-2014 yılları arasında EPÖ alanında tamamlanmış doktora tezlerinde en çok 

kullanılan yöntemler nedir? 

3. 2011-2014 yılları arasında EPÖ alanında tamamlanmış yüksek lisans tezleri hangi 

konular üzerine yoğunlaşmaktadır?  

4. 2009-2014 yılları arasında EPÖ alanında tamamlanmış doktora tezleri hangi konular 

üzerine yoğunlaşmaktadır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

EPÖ alanında 2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerini ve 2009-2014 yılları 

arasında yazılmış doktora tezleri hem tematik hem de yöntem açısından incelemeyi amaçlayan bu nitel 

çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre doküman 

incelemesinde amaç araştırması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analiz edilmesidir.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri kaynağı olarak 1986 yılından bu yana doktora ve yüksek lisans tezlerini 

arşivleyen YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın tez veri tabanı kullanılmıştır. Çalışmada 

EPÖ alanında 2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezleri ve 2009-2014 yılları arasında 

yazılmış doktora tezlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla YÖK’ün tez veri tabanında detaylı 

arama seçeneği kullanarak Eğitim Programları ve Öğretim ve Program Geliştirme bilim dallarında 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

287 

yazılmış olan 178 yüksek lisans ve 70 doktora tezinin erişime açık olanları bilgisayara indirilmiştir 

(Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, http://tez2.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.01.2015). Erişimi 

sınırlı olan tezlerin ise özet kısımları kopyalanarak bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. Tezlerin özet 

bölümlerinde bulunan bilgiler inceleme için yeterli olması sebebiyle erişimi sınırlı olan tezler de çalışma 

dışında bırakılmayarak incelenmiştir. Araştırma YÖK’ün tez veri tabanında kayıtlı olan yüksek lisans ve 

doktora tezleriyle sınırlı kalmıştır. Çalışmaya dahil edilen tezlere ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo 1 ve Tablo 

2 ’de sunulmuştur. Tablo 3’de ise doktora ve yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımına yer 

verilmiştir. 

Tablo 1. Yüksek Lisans Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Erişim Durumları 

 Toplam Erişimi Sınırlı Erişime Açık 
Kategori f % f % f % 
2011 40 22.47 0 0 40 27.21 
2012 47 26.40 9 29.03 38 25.85 
2013 58 32.58 12 38.71 46 31.29 
2014 33 15.54 10 32.26 23 15.65 
Toplam 178 100 31 100 147 100 

Tablo 1 incelendiğinde YÖK’ün tez veri tabanında kayıtlı 2011 ve 2014 yılları arasında yazılmış 

toplamda 178 tez olduğu görülmektedir. Bu yıllar içinde en fazla 2013’de (%32.58) yüksek lisans tezi 

yazılmıştır. 2013 yılını sırasıyla 2012 (%26.40), 2011 (%22.47) ve 2014 (%15.54) yılları takip 

etmektedir.    

Tablo 2. Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Erişim Durumları 

 Toplam Erişimi Sınırlı Erişime Açık 
Kategori f % f % f % 
2009 10 14.29 1 6.25 9 16.67 
2010 8 11.43 0 0 8 14.81 
2011 15 21.43 0 0 15 27.78 
2012 15 21.43 4 25 11 20.37 
2013 14 20 8 50 6 11.11 
2014 8 11.43 3 18.75 5 9.26 
Toplam 70 100 16 100 54 100 

Tablo 2’ye bakıldığında ise YÖK’ün tez veri tabanında kayıtlı son 6 yıl içinde yazılmış toplamda 

70 doktora tezi bulunduğu görülebilir. Doktora tezleri 15 taneyle en çok 2011 ve 2012 yıllarında sonra 

sırasıyla, 2013, 2009, 2014 ve 2010 yıllarında yazılmıştır. 

Tablo 3. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversiteler Yüksek Lisans Doktora 
 f % f % 

Bilkent Üniversitesi 40 2247 0 0 
Bülent Ecevit Üniversitesi 36 20.22 0 0 
Fırat Üniversitesi 33 18.54 23 32.86 
Orta Doğru Teknik Üniversitesi 13 7.30 11 15.71 
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Ankara Üniversitesi 12 6.74 11 15.71 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 9 5.06 10 14.29 
Yıldız Teknik Üniversitesi 4 2.25 2 2.86 
Erciyes Üniversitesi 4 2.25 0 0 
Sakarya Üniversitesi 4 2.25 0 0 
Gaziantep Üniversitesi 4 2.25 0 0 
Ahi Evran Üniversitesi 3 1.69 0 0 
Gazi Üniversitesi 2 1.12 2 2.86 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2 1.12 0 0 
Mersin Üniversitesi 2 1.12 1 1.43 
Anadolu Üniversitesi 1 0.56 4 5.71 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1 0.56 1 1.43 
Adnan Menderes Üniversitesi 1 0.56 2 2.86 
Akdeniz Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Çanakkale Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Ege Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Düzce Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Kocaeli Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 0.56 0 0 
Çukurova Üniversitesi 0 0 2 2.86 
Hacettepe Üniversitesi 0 0 1 1.43 
Toplam 178 100 70 100 

YÖK’ün tez veri tabanından hareketle hazırlanan Tablo 3 incelendiğinde Bilkent Üniversitesi, 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi gibi üniversitelerde tamamlanan tezlerin daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışmaya dahil edilen tezler nitel analiz yöntemlerinden olan betimsel ve içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre betimsel analiz elde edilen verilerin daha önceden 

belirlenen temalara göre özetlenmesinde kullanılırken içerik analizi bir birine benzeyen verileri belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve daha anlaşılır bir halde sunmak için kullanılır. 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yöntem açısından incelenmesinde Ersoy ve Yalçınoğlu’nun 

(2000) çevirisini yaptığı Glesne’nin Nitel Araştırmaya Giriş ve Balcı’nın (2013) Sosyal Bilimlerde 

Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler kitabından hareketle hazırlanan “Tezlerde Kullanılan Yöntemleri 

Belirleme Formu” kullanılmıştır. Geliştirilen form Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EPÖ 

anabilim dalında görevli öğretim üyelerinin görüşüne sunulmuş ve alınan geribildirimler sonucunda 

forma son hali verilmiştir. 

Tezlerin konu bakımından incelenmesinde ise öncelikle tezlerin amaç bölümleri okunmuş ve 

anahtar kelimeler çıkartılmıştır. Anahtar kelimelerin çıkartılmasının ardından araştırmacı ve EPÖ 

alanında doktora eğimi gören ikinci bir kişi tarafından ayrı ayrı bu anahtar kelimeler ortak temalar altında 
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toplanmıştır. Daha sonra iki kişinin çıkardığı temalar karşılaştırılmış ve ortak bir karara varılmıştır. İki 

kişinin anlaşamadığı durumlarda EPÖ alanında doktora eğitimi gören üçüncü bir kişinin görüşüne 

başvurulmuştur. 

3. BULGULAR 

3.1. Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinde hangi yöntemlerin kullandığını 

bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda Tablo 4’deki verilere ulaşılmıştır. 

Tablo 4. Yüksek Lisans Tezlerinde Kullanılan Yöntemler 

   Toplam 

 

Nicel Araştırmalar 

 

Araştırma Yöntemi f 

 

% 

Deneysel 
Gerçek Deneysel 20 10.81 
Yarı Deneysel 5 2.70 

Denem Öncesi Desenler  2 1.08 

Deneysel 
Olmayan 

Betimsel Tarama 60 32.43 

İlişkisel Tarama 14 7.57 

Karşılaştırmalı Desen 1 0.54 

Toplam  102 55.14 

 

Nitel Araştırmalar 

 

Kültür Analizi (Etnografik) 1 0.54 

Olgubilim 2 1.08 

Kuram Oluşturma 1 0.54 

Durum Çalışması  21 11.35 

Eleştirel Çalışma 2 1.08 

Karşılaştırmalı Eğitim Araştırması 0 0 

Tarihsel Analiz 4 2.16 

Meta Analiz 3 1.62 

Doküman Analizi 8 4.32 

Alan Araştırması 2 1.08 

Toplam 44 23.78 

Karma  39 21.08 

Genel Toplam  185 100 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde yığılmanın nicel araştırmalarda (%55.14) olduğu 

görülmektedir. Nicel araştırma yöntemleri içinden ise en çok tercih edilen yöntem betimsel tarama 

yöntemidir (%32.43). Karasar (2006)’a göre geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde 

betimlemeyi amaçlayan betimsel tarama yönteminin bu denli çok kullanılması EPÖ alanında yazılan 

tezlerin daha çok var olan bir durumu bütün açıklığıyla ortaya sermek amacıyla yapıldığını 

göstermektedir. Betimsel tarama yöntemini gerçek deneysel desenler takip etmektedir (%10.81). Nitel 
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araştırma yöntemleri arasında ise en çok tercih edilen yöntemler durum çalışması (%11.35) ve doküman 

analizidir (%4.32). Her iki yöntemin sınırlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla hem nitel hem de nicel 

yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemler ise yüksek lisans tezlerinde en az tercih edilen yöntem 

olmuştur (%21.08).  

Araştırmaya konu olan 2011-2014 arası yazılmış yüksek lisans tezlerinin veri toplama aracı 

açısından incelenmesinin ardından Tablo 5 oluşturulmuştur. 

Tablo 5. Yüksek Lisans Tezlerinde Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

      Toplam 

  f % 

Ölçek  94 28.92 
Anket  68 20.92 

Test 
Başarı Testi 27 8.31 

Diğer 16 4.92 

Toplam 43 13.23 

 

Görüşme 

 

Yarı Yapılandırılmış 16 4.92 

Yapılandırılmış 3 0.92 

Yapılandırılmamış 1 0.31 

Odak Grup 9 2.77 

Bireysel Mülakatlar 7 2.15 

Röportaj 2 0.62 

Belirtilmemiş 25 7.69 

 Toplam 63 19,38 

Gözlem  15 4.62 

Form 14 4.31 

Dokümanlar 22 6.77 

Diğer 6 1.85 

Toplam  325 100 

Tablo 5 incelendiğinde yüksek lisans tezlerinde veri toplamak amacıyla en çok kullanılan 

teknikler sırasıyla ölçek (%28.92), anket (%20.92) ve başarı testleridir (%8.31). Görüşme türünde ise en 

çok tercih edilen yarı yapılandırılmış görüşmelerdir (%4.92). Ayrıca dokümanlar %6.77 oranında 

gözlemler ise  %4.62 oranında tercih edilmiştir. Röportaj (%0.62) ve yapılandırılmamış görüşmeler 

(%0.31)  ise en az tercih edilen yöntemler arasındadır.  

Belirtilen yıllar arasında yazılmış tezlerde araştırmaya konu olan örneklem gruplar incelenerek 

Tablo 6 oluşturulmuştur. 

Tablo 6. Yüksek Lisans Tezlerinde Araştırmaya Konu Olan Örneklem Grupları 
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 Toplam 
 f % 

Okul Öncesi 2 1.27 
İlkokul Öğrencisi 14 8.92 
Ortaokul Öğrencisi 36 22.93 
Lise Öğrencisi 15 9.55 
Üniversite Öğrencisi 26 16.56 
Öğretmen 51 32.48 
Akademisyen 11 7.01 
Yönetici 1 0.64 
Yetişkin  1 0.64 
Toplam  157 100 

Tablo 6’da gösterilen örneklem grupları incelendiğinde en çok öğretmenlerin yüksek lisans 

tezlerinde hedef grup seçildiği görülmektedir (%32.48). Öğretmenleri sırasıyla ortaokul (%22.93) ve 

üniversite (%16.56) öğrencilerinin takip ettiği görülmektedir. En az tercih edilen örneklem grupları ise 

okul öncesi öğrencileri (%1.27), yöneticiler (%0.64) ve yetişkinlerdir (%0.64).  

3.2. Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Yüksek lisans tezlerinde yapıldığı gibi 2009-2014 yılları arasında yazılmış doktora tezleri de 

kullanıldıkları yöntem bakımından analize tutulmuş ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Doktora Tezlerinde Kullanılan Yöntemler 

 Toplam 

 

Nicel 
Araştırmalar 

 

Araştırma Yöntemi f 

 

% 

Deneysel 
Gerçek Deneysel 14 14 
Yarı Deneysel 2 2 

Deneme Öncesi Desenler 

 

1 1 

Deneysel 
Olmayan 

Betimsel Tarama 26 26 

İlişkisel Tarama 8 8 

Karşılaştırmalı Desen 0 0 

Toplam  51 51 

 

Nitel 
Araştırmalar 

 

Kültür Analizi (Etnografik) 0 0 

Olgubilim 8 8 

Kuram Oluşturma 0 0 

Durum Çalışması 8 8 

Karşılaştırmalı Eğitim Araştırması 2 2 

Kavram Analizi 0 0 

Tarihsel Analiz 1 1 

Meta Analiz 0 0 

Doküman Analizi 2 2 

Alan Araştırması 0 0 

Toplam 21 21 

Karma  28 28 
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Genel Toplam  100 100 

Tablo 7 ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde nicel yöntemlerin daha çok tercih edildiği görülebilir 

(%51). Yüksek lisans tezleriyle benzer bir şekilde nicel araştırmalarda en çok tercih edilen yöntemler 

sırasıyla betimsel (%26) ve gerçek deneysel (%14) araştırma yöntemleridir. Yüksek lisans tezlerinin 

aksine doktora tezlerinde karma yöntemler (%28) nitel yöntemlerden (%21) daha fazla kullanılmıştır.  

Doktora tezlerinde kullanılan veri toplama araçlarının incelenmesinin ardından elde edilen veriler 

Tablo 8’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

Tablo 8. Doktora Tezlerinde Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

     Toplam 

  f 

 

% 

Ölçek  64 32.82 
Anket  20 10.26 

Test 
Başarı Testi 13 6.67 

Diğer  10 5.13 

Toplam 23 11.8 

 

Görüşme 

 

Yarı Yapılandırılmış 11 5.64 

Yapılandırılmış 2 1.03 

Yapılandırılmamış 3 1.54 

Odak Grup 2 1.03 

Bireysel Mülakatlar 14 7.18 

Röportaj 1 0.51 

Belirtilmemiş 17 8.72 

 Toplam 50 25.65 

  Gözlem  14 7.18 

   Form 11 5.64 

   Dokümanlar 12 6.15 

   Diğer 1 0.51 

   Toplam 195 100 

Doktora tezlerinin büyük çoğunluğunda veri toplama aracı olarak ölçek (%32.82) kullanılmıştır. 

Yüksek lisans tezlerinde ölçeklerin ardından anketler gelmesine rağmen doktora tezlerinde görüşmeler 

(%25.65) anketlere göre daha çok tercih edilmiştir. Görüşme tekniklerinin arasında sırasıyla bireysel 

mülakatlar (%7.18), yarı yapılandırılmış görüşmeler (%5.64) ve yapılandırılmamış görüşmeler (%1.54) 

gelmektedir. %8.72’lik bir kısımda ise görüşme kullanılmasına rağmen türü hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmemiştir. Görüşmeleri sırasıyla testler (%11.8), anketler (%10.26), gözlemler (%7.18) ve 

dokümanlar (%6.15) takip etmektedir. Ayrıca yüksek lisans tezlerinde olduğu gibi doktora tezlerinde de 

en az tercih edilen veri toplama aracı röportaj (%0.51) olmuştur. Doktora tezlerinden tercih edilen 

örneklem grupları Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Doktora Tezlerinde Araştırmaya Konu Olan Örneklem Grupları 

   Toplam 
 f % 

Okul Öncesi 0 0 
İlkokul 4 4.60 
Ortaokul 19 21.84 
Lise 6 6.90 
Üniversite Öğrencisi 19 21.84 
Öğretmen 24 27.59 
Akademisyen 7 8.05 
Yönetici 2 2.30 
Yetişkin 6 6.90 
Toplam 87 100 

Çalışmalara konu olan örneklem grupları sırasıyla öğretmenler (%27.59), ortaokul ve üniversite 

öğrencileridir (%21.84). Dolayısıyla yüksek lisans tezlerindeki eğilimin doktora tezlerinde de aynı olduğu 

görülmektedir. Daha sonra sırasıyla akademisyenler (%8.05), yetişkinler (%6.90) ve lise öğrencileri 

(%6.90) gelmektedir. En az tercih edilen örneklem grupları ise ilkokul öğrencileri (%4.60) ve 

yöneticilerdir (%2.30). 

3.3. Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinin konu eğilimlerini belirlemek 

amacıyla 178 yüksek lisans tezine içerik analizi uygulanmış ve konu başlıklarının frekans değerleri ve 

yüzdeleri Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Yüksek Lisans Tezlerinin Konu Dağılımları 

Kategori f % Kategori   f % 
Aktif Öğrenen Özellikleri 69 27.71 Öğretimde Teknoloji Kullanımı 12 4.82 
Öğrenme 48 19.28 Öğretmen Yetiştirme, Niteliği ve Sorunları 11 4.42 
Öğretim Programları 41 16.47 Ders Kitapları 7 2.81 
Öğretim 22 8.84 İstenmeyen Öğrenci Davranışları 2 0.80 
Öğretmen Özellikleri 22 8.84 Ölçme ve Değerlendirme 2 0.80 
Eğitim Sistemi 13 5.22 Toplam 249 100 

Yüksek lisans tezlerinin büyük kısmı (%27.71) aktif öğrenen özellikleri üzerinedir. Bu konu 

alanını sırasıyla öğrenme (%19.28), öğretim programları (%16.47), öğretim (%8.84) ve öğretmen 

özellikleri (%8.84) takip etmektedir. Dolayısıyla EPÖ alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinin büyük 

çoğunluğu öğretim ve öğrenme üzerine yoğunlaşırken sadece yaklaşık %16’lık bir kısmının öğretim 

programları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca eğitim sistemi üzerine 13, öğretimde teknoloji 

kullanımı üzerine 12, öğretmen yetiştirme, niteliği ve sorunları üzerine 11 ve ders kitapları üzerine de 7 

yüksek lisans tezi yazılmıştır. En az tercih edilen konular ise istenmeyen öğrenci davranışları (%0.80) ile 

ölçme ve değerlendirmedir (%0.80). 

Tablo 11. Aktif Öğrenen Özellikleri Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı  f % Konu Alanı f % 
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Derse Yönelik Tutum 17 25.76 Çevresel Farkındalık 1 1.52 

Akademik Başarı 17 25.76 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların 
okuma yazma becerileri 1 1.52 

Motivasyon 5 7.58 İngilizce Yazma Becerisi 1 1.52 
Yaratıcı Düşünme 3 4.55 Muhakeme Becerisi 1 1.52 
Eleştirel Düşünme 3 4.55 Strateji Eğitimi Algıları 1 1.52 
Kaygı 3 4.55 Okuma Alışkanlığı 1 1.52 
Derse Yönelik Öz Yeterlilik 3 4.55 Medya Okuryazarlığı 1 1.52 
Okul Dışı Zamanları Değerlendirme 2 3.03 Bilişsel Gelişim Düzeyleri 1 1.52 
Yaratıcı Problem Çözme Becerisi 4 6.06 Sosyal Beceri Düzeyleri 1 1.52 
   Toplam 66 100 

Yüksek lisans tezlerinde en çok çalışılan konu olan aktif öğrenen özellikleri başlığı altında 

çalışılan konu alanlarına bakıldığında öğrencilerin en çok derse yönelik tutumlarının (%25.76) ve 

akademik başarılarının (%25.76) araştırıldığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin motivasyonları da 

(%7.58) çok çalışılan konular arasındadır.  

Tablo 12. Öğrenme Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı f % Konu Alanı f % 
Ders Kalıcılığı 9 19.15 Durumlu Öğrenme Modeli 1 2.13 
Öğrenme Stratejileri 6 12.77 Tasarım Yoluyla Öğrenme 1 2.13 
Öğrenme Stilleri 5 10.64 Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama 1 2.13 
Üst Biliş 4 8.51 Performans Görevleri 1 2.13 
Zihin Haritaları 4 8.51 Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme 1 2.13 
Öz Düzenlemeli Öğrenme 4 8.51 Ders Çalışma Yaklaşımları 1 2.13 
Yapılandırmacılık 3 6.38 Öğrenme Tercihleri 1 2.13 
Blog Kullanımı 2 4.26 Strateji Eğitimi Algıları 1 2.13 
Gerçekçi Matematik Öğretimi 2 4.26 Toplam 47 100 

Öğrenme alanında gruplandırılan 48 yüksek lisans tezinin %19.15’i ders kalıcılığı, %12.77’si 

öğrenme stratejileri, %10.64’ü öğrenme stilleri, %8.51’i zihin haritaları ve üst biliş üzerine yazılmıştır. 

Ayrıca öz düzenlemeli öğrenme üzerine 4, yapılandırmacılık üzerine 3, gerçekçi matematik öğretimi ve 

blog kullanımı üzerine ise 2 çalışma yapılmıştır. 

Tablo 13. Öğretim Programları Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı f % Konu Alanı f % 
Bakalorya Diploma Programı 8 22.86 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı 1 2.86 

İngilizce Öğretim Programı 6 17.14 Kişiler Arası Sorun Çözme Eğitimi 
Programı 1 2.86 

Fen ve Teknoloji Öğretim Programı 3 8.57 Teknoloji Fakülteleri 1 2.86 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 2 5.71 Örtük Program 1 2.86 
Biyoloji Öğretim Programı 2 5.71 Uzaktan Eğitim Programları 1 2.86 
İlk Yıllar Programı 2 5.71 Üstün Yetenekliler Öğretim Programı 1 2.86 
EPÖ Yüksek Lisans Programı 1 2.86 1. Sınıf Uyum Programı 1 2.86 
ÖYP Programı 1 2.86 Rehberlik Programı 1 2.86 
Türkçe Öğretim Programı 1 2.86 Vatandaşlık ve Demokrasi 1 2.86 
   Toplam 35 100 

Öğretim programları başlığı altında sırasıyla en çok bakalorya diploma programı (%22.86), 

İngilizce öğretim programı (%17.14), fen ve teknoloji öğretim programı (%8.57), sosyal bilgiler öğretim 

programı (%5.71), biyoloji öğretim programı (%5.71) ve ilk yıllar programı (%5.71) çalışılmıştır. Son 
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zamanlarda MEB tarafından da benimsenen bakalorya diploma programının popülerliğinin artması 

yüksek lisans tezlerinde de çok çalışılan konular arasına girmesinin en önemli sebeplerinden biridir. 

3.4.Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

2009-2014 yılları arasında yazılan doktora tezlerindeki konu eğilimi belirlemek amacıyla 70 

doktora tezi analiz edilmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 14. Doktora Tezlerinin Konu Dağılımları 

Kategori f % Kategori f % 
Aktif Öğrenen Özellikleri 42 34.43 Öğretmen Özellikleri 4 3.23 
Öğrenme 24 19.67 Ölçme Değerlendirme 1 0.81 
Öğretim Programları 24 19.67 Ders Kitapları 1 0.81 
Öğretim 11 8.87 İstenmeyen Öğrenci Davranışları 1 0.81 
Öğretimde Teknoloji Kullanımı 8 6.45 Eğitim Sistemi 1 0.81 
Öğretmen Yetiştirme, Niteliği ve Sorunları 7 5.65 Toplam  122 100 

Doktora tezlerinin büyük bir kısmı aktif öğrenen özellikleri üzerinedir (%34.43). Bu konu alanını 

sırasıyla öğrenme (19.67), öğretim programları (%19.67) ve öğretim (%8.87) takip etmektedir. 

Dolayısıyla son yıllarda yazılan doktora tezlerindeki konu eğilimleri yüksek lisans tezlerindeki konu 

eğilimleriyle örtüşmektedir. Ayrıca öğretimde teknoloji kullanımı üzerine 8 öğretmen yetiştirme, niteliği 

ve öğretmen sorunları üzerine ise 7 doktora tezi yazılmıştır. Öğretmen özellikleri (%3.23), ölçme ve 

değerlendirme (%0.81) ve ders kitapları (%0.81) ise az tercih edilen konular arasındadır. 

Tablo 15. Aktif Öğrenen Özellikleri Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı f % Konu Alanı f % 
Akademik Başarı 10 23.81 Sosyal Beceriler  1 2.38 
Derse Yönelik Tutum 7 16.67 Okuduğunu Anlama Becerisi  1 2.38 
Motivasyon 6 14.29 Problem Çözme Becerisi 1 2.38 
Öz Yeterlilik Algısı  4 9.52 Yaratıcı Düşünme 1 2.38 
Kaygı 2 4.76 Hoşgörü Eğilimleri 1 2.38 
Çevre Okuryazarlığı 2 4.76 Ahlaki Olgunluk 1 2.38 
Bilişsel Koçluk  2 4.76 Etnik Merkeziyetçilik 1 2.38 
Kültürlerarası Duyarlılık 1 2.38 Öğrenci Dirençleri  1 2.38 
   Toplam 42 100 

Doktora tezlerinde en çok çalışılan konu olan aktif öğrenen özellikleri başlığı altında çalışılan 

konu alanlarına bakıldığında öğrencilerin en çok akademik başarılarının (%23.81) araştırıldığı 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin derse yönelik tutumları (%16.67) ve motivasyonları da (%14.29) çok 

çalışılan konular arasındadır. Daha sonra ise sırasıyla öz yeterlilik algısı (%9.52), kaygı (%4.76), çevre 

okuryazarlığı (%4.76) ve bilişsel koçluk (%4.76) gelmektedir. 

Tablo 16. Öğrenme Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı f % Konu Alanı f % 
Öz Düzenleme Stratejileri 4 16.67 Hikaye Haritaları 1 4.17 
Öz Yansıtma Becerileri  2 8.33 Kalıcılık 1 4.17 
Eleştirel Düşünme 2 8.33 Kolaylaştırılmış Okuma Yazma 1 4.17 
İşbirlikli Öğrenme 2 8.33 Günlükler 1 4.17 
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Öğrenme Stilleri 2 8.33 Zihin Haritası 1 4.17 
Üst Biliş  2 8.33 Proje ve Performans Görevleri 1 4.17 
Kendi Kendine Öğrenme 1 4.17 Araştırma Temelli Öğrenme 1 4.17 
Kompozisyon Tekniği 1 4.17 Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri 1 4.17 
   Toplam 24 100 

Öğrenme konu başlığı altında en çok çalışan konular öz düzenleme stratejileri (%16.67), öz 

yansıtma becerileri (%8.33), eleştirel düşünme (%8.33), iş birlikli öğrenme (%8.33), öğrenme stilleri 

(%8.33) ve üst biliştir (%8.33).  

Tablo 17. Öğretim Programları Alanına İlişkin Konu Alanlarının Frekans Dağılımları 

Konu Alanı f % Konu Alanı f % 
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 4 16.67 Fen ve Teknoloji Öğretim Programı 1 4.17 
Örtük Program 2 8.33 EPÖ Yüksek Lisans Programı 1 4.17 
Bilim Sanat Merkezleri Öğretim Programı 2 8.33 Öğretmenlik Uygulaması Programı 1 4.17 
Okul Öncesi Öğretmenlik Programı 2 8.33 İngilizce Hazırlık Programı 1 4.17 
Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı 2 8.33 Hayat Bilgisi Dersi Programı 1 4.17 
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Programı 2 8.33 Merkeziyetçi Öğretim Programları 1 4.17 
Y. Dil Öğretmen Yetiştirme Programları 1 4.17 Hizmet İçi Eğitim 1 4.17 
Tıp Fakülteleri Öğretim Programı 1 4.17 Matematik Dersi Öğretim Programı 1 4.17 
    Toplam 24 100 

Doktora tezlerinde değerlendirilen öğretim programlarına bakıldığında en fazla Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı’nın (%16.67) tezlere konu olduğu görülmektedir. Okul Öncesi Öğretmenlik 

Programı (%8.33),Yabancı Dil yetiştirme programları (%4.17), EPÖ yüksek lisans programı (%4.17), 

İngilizce hazırlık programı (%4.17) gibi lisans programlarının daha çok değerlendirmeye konu olduğu 

görülmektedir.   

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 

2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinin yöntem bakımından incelenmesinin 

ardından sırasıyla en çok nicel araştırmalar (%55.14), nitel araştırmalar (%23.78) ve karma yöntemler 

(%21.08) kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ise en çok betimsel tarama yöntemi (%32.43) ve 

gerçek deneysel modeller (%10.81) tercih edilmiştir. Bu sonuç 15.06.2012 tarihi itibariyle YÖK’ün tez 

veri tabanında kayıtlı olan 243 yüksek lisans ve 48 doktora tezinin incelendiği Gömleksiz ve Bozpolat’ın 

(2013) çalışmasında elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Tarama modelinin daha çok tercih edildiği 

sonucuna ulaşan Gömleksiz ve Bozpolat’a (2013) göre tarama modelinin daha çok tercih edilmesinin 

sebebi verilerin daha kısa sürede toplanabiliyor olmasıdır. 1985-2002 yılları arasındaki yüksek lisans 

tezlerini inceleyen Altın’a (2004) göre ise tezlerde deneysel yöntemlerden çok betimsel yöntemler 

kullanılmıştır. Dolayısıyla 2002 yılından önce yoğunlukla kullanılan betimsel yöntemler son dönemlerde 

de aynı yoğunlukla kullanılmaya devam etmektedir. Saracaloğlu ve Dursun (2010) 59 yüksek lisans ve 13 

doktora tezini incelediği çalışmasında sırasıyla tarama, deneysel, karma ve nitel modellerin kullanıldığını 

bulmuştur. Son 4 yılda yapılan yüksek lisans tezlerinde ilk sırayı tarama ve deneysel modeller almaya 

devam ederken nitel modeller karma modellerin önüne geçmiştir. 
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Belirtilen yıllar arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinde veri toplamak amacıyla en çok 

kullanılan teknikler sırasıyla ölçek (%28.92), anket (%20.92) ve başarı testleridir (%8.31). Elde edilen 

sonuçlar Saracaloğlu ve Dursun’un (2010) 59 yüksek lisans tezi ve 13 doktora tezini incelediği 

araştırmasının sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Saracaloğlu ve Dursun’a (2010) göre tezlerde en çok 

anket, başarı testi, kişisel bilgi formu ve tutum ölçeği kullanılmaktadır. Ayrıca 2012 yılına kadar yapılan 

tezleri inceleyen Gömleksiz ve Bozpolat’a (2013) göre de sırasıyla ölçek, anket ve başarı testleri 

kullanılmaktadır. Araştırmanın sonuçları Gömleksiz ve Bozpalat’ın (2013) elde ettiği sonuçlarla birebir 

örtüşmektedir. Dolayısıyla son iki yılda da veri toplama tekniklerindeki bu yoğunluğun değişmediği 

söylenebilir. Nitel veri toplama tekniklerinden ise sırasıyla en çok dokümanlar (%6.77) ve yarı 

yapılandırılmış görüşmeler (%4.92) kullanılmaktadır. Görüşmelerin daha çok karma araştırmalarda nicel 

verileri desteklemek için tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca görüşmelerin %7.69’luk bir kısmında 

görüşmenin çeşidi belirtilmemiştir. Bu önemli bir eksiklik olarak gösterilebilir. 

Yüksek lisans tezlerinde araştırmaya konu edilen örneklem grupları incelendiğinde ise 51 kişiyle 

en çok öğretmenlerin tercih edildiği görülmektedir. Öğretmenleri sırasıyla ortaokul (%22.93) ve 

üniversite öğrencileri (%16.56) takip etmektedir. Elde edilen sonuçlar Saracaloğlu ve Dursun’un (2010) 

59 yüksek lisans tezi ve 13 doktora tezini incelediği araştırmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Saracaloğlu ve Dursun’un (2010) araştırmasında da en çok tercih edilen 3 örneklem grubu ilköğretim 

öğrencileri, öğretmenler ve üniversite öğrencileri bulunmuştur. Ayrıca 1985-2002 yılları arasındaki 

yüksek lisans tezlerini inceleyen Altın’a (2004) göre en çok tercih edilen örneklem grubu ilk ve 

ortaöğretim kademesidir. Dolayısıyla 2002 yılı öncesindeki yoğunluğun bir kısmının son dönemlerde 

öğretmenlere kaydığı söylenebilir. 2012 yılına kadar tamamlanan tezleri inceleyen Gömleksiz ve 

Bozpolat’a (2013) göre de en çok tercih edilen örneklem grubu öğretmenlerdir. Yani Gömleksiz ve 

Bozpolat’ın (2013) elde ettiği sonuçlar da bu kaymayı desteklemektedir. En az tercih edilen örneklem 

grupları ise okul öncesi öğrencileri (%1.27) yöneticiler (%0.64) ve yetişkinlerdir (%0.64). Okul öncesi 

eğitimin araştırmalarda bu denli az yer alması önemli bir eksiklik olarak görülebilir.  

2009-2014 yılları arasında yazılmış doktora tezlerinin yöntem bakımından incelenmesinin 

ardından sırasıyla en çok nicel araştırmaların (%51), karma yöntemlerin (%28) ve nitel araştırmaların 

(%21) tercih edildiği görülmektedir. Yüksek lisans tezleriyle benzer bir şekilde nicel araştırmalarda en 

çok tercih edilen yöntemler sırasıyla betimsel (%26) ve gerçek deneysel (%14) araştırma yöntemleridir. 

Elde edilen bulgular Bıkmaz ve ark.’nın (2010) 1974-2009 yılları arasında tamamlanmış 251 doktora 

tezini incelediği araştırmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak betimsel ve deneysel modeller 

arasındaki farkın çok fazla olmadığını belirten Bıkmaz ve ark.’nın (2010) aksine son 6 yılda yazılan 

doktora tezlerinde bu fark çok daha fazladır. Ayrıca yüksek lisans tezlerinin aksine doktora tezlerinde 

karma yöntem (%28) nitel yöntemden (%21) daha fazla kullanılmıştır. Dolayısıyla doktora aşamasına 
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gelindiğinde daha güçlü iddialarda bulunabilmek için hem nitel hem de nicel yöntemlerin eksik yönlerini 

ortadan kaldırabilmek amacıyla karma yöntemlerin daha çok kullanıldığı düşünebilir.  

Doktora tezlerinin büyük çoğunluğunda veri toplama aracı olarak ölçek (%32.82) kullanılmıştır. 

Yüksek lisans tezlerinde ölçeklerin ardından anketler gelmesine rağmen doktora tezlerinde görüşmeler 

(%25.65) anketlere göre daha çok tercih edilmiştir. Karma yöntemlerin doktora tezlerinde daha çok tercih 

edilmeye başlanması bu durumun sebebi olarak gösterilebilir. Anket ya da ölçek yoluyla elde edilen nicel 

veriler, nitel veri toplama araçlarından biri olan görüşme aracılığıyla desteklenmek istenmiş olabilir. 

Görüşme tekniklerinin arasında sırasıyla bireysel mülakatlar (%7.18), yarı yapılandırılmış görüşmeler 

(%5.64) ve yapılandırılmamış görüşmeler (%1.54) gelmektedir. 14 çalışmada da gözlem yöntemi tercih 

edilmiştir. Ayrıca yüksek lisans tezlerinde olduğu gibi doktora tezlerinde de en az tercih edilen veri 

toplama aracı röportaj (%0.51) olmuştur. 

Doktora tezlerinde tercih edilen örneklem gruplarına bakıldığında ise sırasıyla öğretmenler 

(%27.59), ortaokul öğrencileri (%21.84) ve üniversite öğrencileridir (%21.84). Dolayısıyla yüksek lisans 

tezlerindeki örneklem grupları eğiliminin doktora tezlerinde de aynı olduğu görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlar Bıkmaz ve ark.’nın (2010) elde ettiği sonuçlarla kısmen örtüşmektedir. Bıkmaz ve ark.’na 

(2010) göre ilköğretim ve yükseköğretim programlarında olan yoğunluk son dönemde öğretmenlere ve 

ortaokul öğrencilerine kaymıştır.  

2011-2014 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinin konu bakımından incelenmesinin 

ardından sırasıyla en çok aktif öğrenen özellikleri (%27.71), öğrenme (%19.28), öğretim programları 

(%16.47), öğretim (%8.84) ve öğretmen özellikleri (%8.84) konu alanlarının tercih edildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla EPÖ alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinin büyük çoğunluğu öğretim ve 

öğrenme üzerine yoğunlaşırken sadece yaklaşık %16.47’lik bir kısmının öğretim programları üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bu sonuçlar Altın’ın (2004) elde ettiği sonuçlarla örtüşmektedir. Altın’a 

(2004) göre 1985-2002 yılları arasında tamamlanmış yüksek lisans tezlerinde program geliştirme ve 

program değerlendirme konularına yeteri kadar yer verilmemiştir. 2011 yılından sonra yazılmış tezlerde 

öğretim programlarının ağırlığı biraz artmış olsa da yine de yoğunluğun aktif öğrenen özellikleri ve 

öğrenmede olduğu görülmektedir. Ayrıca eğitim sistemi üzerine 13, öğretimde teknoloji kullanımı 

üzerine 12, öğretmen yetiştirme, niteliği ve sorunları üzerine 11 ve ders kitapları üzerine de 7 yüksek 

lisans tezi yazılmıştır. Öğretim teknolojileri üzerine çok fazla yüksek lisans tezi bulunmamasının 

sebeplerinden biri olarak son zamanlarda bazı üniversitelerde öğretim teknolojileri adı altında yüksek 

lisans programlarının açılması ve EPÖ bilim dalı altında bu konu alanı üzerine yazılan tezlerin artık 

azalması gösterilebilir. 

Öğrenme alanında gruplandırılan 48 yüksek lisans tezinin %19.15’i ders kalıcılığı, %12.75’i 

öğrenme stratejileri, %10.64’ü öğrenme stilleri %8.51’i öz düzenlemeli öğrenme, %8.51’i zihin haritaları 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

299 

ve %8.51’i üst biliş üzerine yazılmıştır. Ayrıca gerçekçi matematik öğretimi ve blog kullanımı üzerine ise 

2 çalışma yapılmıştır. Yani öğrenme stratejileri ve stilleri çok tercih edilen konular arasındadır. Bu 

sonuçlar Ozan ve Köse’nin (2014) EPÖ alanında yazılmış makaleleri analiz ettiği çalışmasının 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ozan ve Köse’ye (2014) göre Türkiye’de 2005 yılında uygulamaya konulan 

ve öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen öğretim programları öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, üst 

biliş, zihin haritaları ve öz düzenlemeli öğrenme gibi bireysel farklıların önemini vurgulayan konular 

üzerine yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. 

2009-2014 yılları arasında yazılmış doktora tezlerinin konu bakımından incelenmesinin ardından 

sırasıyla en çok aktif öğrenen özellikleri (%34.43), öğrenme (%19.67), öğretim programları (%19.67) ve 

öğretim (%8.87) konu alanlarının tercih edildiği görülmektedir. Dolayısıyla son yıllarda yazılan doktora 

tezlerindeki konu eğilimleri yüksek lisans tezlerindeki konu eğilimleriyle örtüşmektedir. Ancak öğretmen 

özellikleri yüksek lisans tezlerinde çok çalışılan konular (%8.84) arasında yer alırken doktora tezlerinde 

daha arkalarda (%3.23) kaldığı görülmektedir.  

Doktora tezlerinde en çok çalışılan konu olan aktif öğrenen özellikleri başlığı altında çalışılan 

konulara bakıldığında öğrencilerin en çok akademik başarılarının (%23.81) araştırıldığı görülmektedir. 

Öğrenme konu başlığı altında ise öz düzenleme stratejileri (%16.67), öz yansıtma becerileri (%8.33), 

eleştirel düşünme (%8.33), iş birlikli öğrenme (%8.33), öğrenme stilleri (%8.33) ve üst biliş (%8.33) gibi 

öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri en çok tercih edilen konular arasındadır. Bu durum aktif öğrenen 

özellikleri alanında en çok akademik başarının araştırılmasıyla ilişkilendirilebilir. Farklı öğrenme strateji 

ve stillerinin akademik başarı üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların çok yapıldığı söylenebilir. Elde 

edilen bu sonuç Bıkmaz ve ark.’nın (2010) en çok öğrenme öğretme yaklaşımlarının başarı ve tutuma 

etkisinin çalışıldığını söyleyen çalışmasıyla örtüşmektedir. 

Doktora tezlerinde değerlendirilen öğretim programlarına bakıldığında yüksek lisans tezlerinin 

aksine daha çok lisans programlarının değerlendirildiği görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinde daha çok 

MEB öğretim programları değerlendirilirken, doktora tezlerinde yüksek lisans, lisans ya da hazırlık 

programlarının değerlendirildiği söylenebilir. Bıkmaz ve ark.’na (2010) göre 2009 yılına kadar yapılan 

doktora tezlerinde ağırlıklı olarak yükseköğretim programlarına odaklanılmıştır. Dolayısıyla 2009 

yılından sonra yapılan doktora tezlerinde de aynı yönelim devam etmiş ve daha çok yükseköğretim 

programları üzerine çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to measure the level of metacognitive skills of English Preparatory School 
students and examine it regarding, particularly English course scores variable, different variables. Within this frame, 
a descriptive study was carried out with 130 students studying at Izmir University School of Foreign Languages. 
The data of the study were collected with “Metacognitive Skills Scale”. At the end of the research, it was found that 
there was a significantly weak positive correlation between English course scores and the level of metacognitive 
skills, and there was a significantly moderate positive correlation between time allotted to study English out of class 
in a week and the level of metacognitive skills. In addition, it was concluded that the level of metacognitive skills 
illustrated significant differences according to gender, educational status of students’ fathers and students’ module 
repeat status. 

Keywords: Metacognition, Metacognition Strategies, Cognitive Monitoring, English Course 

 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 What is Metacognition? 

Two basic approaches are considered about how the learning process occurs. The first one is the 

behaviorist and the second one is the cognitive approach. Behaviorists regard learning as a mechanical 

phenomenon. Stimulus-response and behavior concepts are the main core of this approach. 

Reinforcement and punishment are crucial elements for the behaviors to happen. Motivation is the thing 

that ignites the behavior. On the contrary, cognitive approach focuses on understanding and 

comprehension in learning. Learning is the change in one’s mental structure. When learning occurs, not 

only the behavior but also the mental processes change. 

Cognitivists have tried to find out why some people learn and remember the things more than the 

others. The answer is easy: the executive control, a system that controls all phases of a cognitive process 

of an individual. 

Executive control system controls two basic ways of one’s own learning process. Motivational 

process is a conscious practice carried out by an individual who intends or aims to acquire something. 
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Secondly, it is a whole process about processing information (Senemoğlu, 2013). This is where 

metacognition takes control. 

Metacogniton derives from the words ‘meta’ (above, beyond) and ‘cognition’ (conscious intellect, 

mind) and it has various meanings such as ‘above conscious’, ‘beyond conscious’ or ‘metaconscious’. In 

a wider sense, it is the knowledge about an individual’s own cognitive system, structure and execution 

(Senemoğlu, 2013). It is also the learners’ ability to use adopted learning strategies and thinking about 

their own thoughts (Arends, 1997). Flavell (1979) famously explains it as the knowledge about cognition 

and control of cognition. According to him, metacognition is an individual’s awareness of his/her own 

cognitive structure and learning characteristics; an awareness of how s/he learns (Flavell, 1985). 

McCrow and Roop (1992) assert that there exist two functions of metacognition. The first one is 

the execution of conditioned knowledge and the second one is evaluating and controlling the thinking 

process. A learner with a metacognitive skill is aware of his/her way of thinking. S/he not only focuses on 

learning the material but also realizes his/her cognitive strengths and weaknesses (as cited in Subaşı, 

1999: 35). 

1.2 The Importance of Metacognition 

Metacognition assists individuals to control whether they learn or not during their learning 

process. It activates the situation-appropriate processes when learning does not occur (such as 

summarizing, articulating, drawing diagrams, classifying etc.). Metacognition always monitors if learning 

occurs or not. 

According to Gage and Berliner (1988), individuals differentiate regarding their metacognitive 

skills and this differentiation becomes more significant as they grow up. Metacognitive skills develop 

starting from ages 5 to 7 and keep its pace all along school years. The differences among individuals in 

terms of metacognitive skills result from biological factors and different experiences. Yet, teaching has a 

more significant effect than maturing in acquiring metacognitive skills (as cited in Senemoğlu, 2013: 

336). 

The knowledge related with the cognition consists of the knowledge itself and the 

comprehension. A learner is supposed to attain the understanding of his/her learning process and various 

learning strategies tailored specifically for his/her own learning situations. For instance, a visual learner 

knows that forming mind maps is a good way for him/her to understand and recognize the new 

information. 

Monitoring is also critical for metacognition. Monitoring the cognition is the ability to choose the 

best strategy, and use, monitor, evaluate and readjust it. Monitoring the comprehension requires selecting 
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the learning objectives of a teaching unit or activity, determining the fulfillment level of those objectives 

and changing strategies used if need be. 

2. AIM 

The aim of this research was to specify the metacognitive skills level (MSL) of Izmir University 

School of Foreign Languages students and examine their levels according to different variables. To fulfill 

this aim, answers were looked for the problems as shown: 

2.1 Problems 

1. What was the metacognitive skills level (MSL) of the students and was there a 

significant correlation between the MSL scores of the students and English course 

success scores (module success scores)? 

2. Did the  MSL scores of the students indicate a significant difference according to 

their 

a. gender, 

b. mothers’ educational status, 

c. fathers’ educational status, 

d. module, 

e. module repeat status, 

f. prep class repeat status 

3. Was there a significant correlation between the students MSL scores and weekly time 

allotted to study English? 

3. METHOD 

In this research, descriptive survey and causal models were adopted to determine the 

metacognitive skills level (MSL) of Izmir University School of Foreign Languages students and examine 

their levels according to different variables. “The case, person or object of a research is described in 

his/her/its own conditions and as (s)he/it is” in descriptive survey models.  (Karasar, 2012: 77). 

 

4. POPULATION AND SAMPLE 

The population of this research consisted of 574 prep class students studying at Izmir University 

School of Foreign Languages. The sample of this study was 130 students from Izmir University School of 
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Foreign Languages. Simple random sampling technique was used to select the subjects for the sample. 

Distribution of the students in the sample is given in Table 1.  

Table 1. Distribution of the Students in the Sample according to their Gender and Module  

 
Gender  

Total Woman Man 

Module f           % f           % f            % 

Elementary 
Pre-Intermediate 
Intermediate 
Upper Intermediate 
Advanced 
Total 

13 
15 
14 
11 
16 
69 

10.0 
11.5 
10.8 
8.5 

12.3 
53.1 

16 
12 
20 
8 
5 

61 

12.3 
9.2 

15.4 
6.2 
3.8 

46.9 

29 
27 
34 
19 
21 

130 

22.3 
20.8 
26.2 
14.6 
16.2 
100.0 

 

5. DATA COLLECTION TOOLS 

Personal information of the students was collected with the “Participant Information Form” 

prepared by the researcher. Module success scores were used for English course success scores. Finally, 

metacognitive skills level (MSL) scores were collected with “Metacognitive Skills Scale”. 

“Metacognitive Skills Scale” developed by Altındağ and Senemoğlu (2013) is a five point likert 

scale consisting of 30 items. There are 7 unfavorable and 23 favorable items in the scale. Favorable items 

in the scale were given 1 to 5 point(s) starting from “Strongly Agree”, “Agree”, “Undecided”, “Disagree”, 

“Strongly Disagree” respectively while unfavorable items were given 5 to 1 point(s) in the same way. The 

highest possible score was 150, the lowest possible score was 30 for the scale. However, rather than using 

a 30 to 150 grading, a 1 to 5 grading was used to find the MSL scores. According to Altındağ and 

Senemoğlu’s study (2013), Cronbach’s Alpha Coefficient of Reliability was calculated as 0.94, and with 

regards to the factor analysis, the scale was found to be unidimensional explaining 35.74% of the total 

variance. In this research, Cronbach’s Alpha Coefficient of Reliability was 0.92. 

6. DATA ANALYSIS 

After collecting the data, forms and scales that had missing subsets of data were excluded; data 

analysis was executed with the remaining forms and scales. Due to the fact that some data did not indicate 

distribution of normality and homogeneity of variance, non-parametric tests were preferred during the 

analysis process. 

Descriptive statistics (mean, standard deviation, median, mode, variance, range) were used to 

specify the metacognitive skills level (MSL) of the students. Spearman Correlation was executed to find 
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the correlation between the MSL scores of the students and English course success scores, and the 

correlation between the students MSL scores and weekly time allotted to study English. Mann Whitney-U 

test was used to determine whether the MSL scores of the students indicated a significant difference 

according to their gender, module, module repeat status and prep class repeat status. Kruskal Wallis test 

was used to find the difference according to mothers’ and fathers’ educational status. Dunn’s test was 

adopted to determine from which subsets the difference in fathers’ education status originated. 

7. FINDINGS 

In this section, findings that were attained by data collected with “Participant Information Form” 

and “Metacognitive Skills Scale” are presented. Problem 1 was “What was the metacognitive skills level 

(MSL) of the students, was there a significant correlation between the MSL scores of the students and 

English course success scores (module success scores)? For this problem, three levels, low (1.00-2.39), 

moderate (2.40-3.19) and high (3.20-5.00), were specified (Altındağ, 2008). Findings on the MSL scores 

of the students are presented in Table 2. 

Table 2. Descriptive Statistics of the MSL Scores of the Students 

 N Min. Max. X  sd Median Mode Variance Range 

MSL Score 130 1.83 5.00 3.54 0.584 3.60 3.50* 0.342 3.17 

* Multiple modes exist. The smallest value is shown. 

As shown in Table 2, the MSL scores of the students varied between 1.83 and 5.00. Mean of the 

MSL scores of the students was 3.54. It showed us that the students had a high mean of MSL scores.  

Table 3. Descriptive Statistics for the Percentage Distribution of MSL Scores of the Students 

MSL n % Min. Max. X  
Low 5 3.8 1.83 2.20 2.03 
Moderate 27 20.8 2.43 3.17 2.87 
High 98 75.4 3.20 5.00 3.80 
Total 130 100.0    

Table 3 shows that of all the students, 3.8% (n=5) had a low MSL, 20.8% (n=27) had a moderate 

MSL, 75.4% (n=98) had a high MSL. Means of the students were X =2.03 for low, X =2.87 for moderate, 

X =3.80 for high level. 

The findings of the Spearman test executed to find if there was a significant correlation between 

the MSL scores of the students and English course success scores are given in Table 4. 

Table 4. Spearman Correlation Between Module Success Scores and MSL scores 
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 English Course 
Success Scores 

MSL 
Scores 

English Course 
Success Scores  .244* 

MSL Scores .244*  

   * p<.01 

According to Table 4, there was a significantly low positive correlation between English course 

success scores and MSL scores, r=0.244, p<.01. Therefore, it could be asserted that module success 

scores increased as MSL scores increased. When the determination coefficient (r²=0.05) was considered, 

%5 of module success score total variance could be explained by MSL scores (Büyüköztürk, 2013). 

Problem 2a was “Did the MSL scores of the students indicate a significant difference according to 

their gender?”. Mann Whitney-U test results for this problem are given in Table 5. 

   Table 5. Mann Whitney-U Test Results for MSL Scores in Gender 

Gender n Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks U p 

Women 69 73.38 5063.50 1560.50 .011* 

Men 61 56.58 3451.50   

Total 130     
              * p<.05 

According to Table 5, metacognitive skills level (MSL) score showed significant difference in 

gender, U=1560.50, p<.05. MSL was greater for women than men. 

Problem 2b was “Did the MSL scores of the students indicate a significant difference according 

to their mothers’ educational status?” For this problem, descriptive statistics are given in Table 6, and 

Kruskal Wallis test results are given in Table 7. 

 

Table 6. Means and Standard Deviation for MSL according to Mothers’ Educational Status 

Educational Status n X  sd 

Primary School 19 3.57 .55798 

Elementary School 17 3.67 .58461 

High School 51 3.50 .56830 

University 43 3.51 .62633 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

308 

Total 130   

 

Table 7. Kruskal Wallis Test Results for MSL Scores according to Mothers’ Educational Status  

Educational Status n Mean 
Rank df χ2 p 

Primary School 19 65.00 3 1.664 .645 

Elementary School 17 76.41    

High School 51 63.53    

University 43 63.74    

Total 130     

 

According to Table 6 and Table 7, MSL scores of the students did not indicate a significant 

difference according to their mothers’ educational status, χ2 (df=3, n=130) =1.664, p>.05. Mean ranks of 

students whose mothers’ educational status were elementary school and primary school were greater than 

the ones whose mothers’ educational status were high school and university. 

Problem 2c was “Did the MSL scores of the students indicate a significant difference according to 

their fathers’ educational status?” For this problem, descriptive statistics are given in Table 8, and Kruskal 

Wallis test results are given in Table 9. 

Table 8. Means and Standard Deviation for MSL Scores according to Fathers’ Educational Status 

Educational Status n X  sd 

Primary School 7 3.52 .66456 

Elementary School 12 3.96 .38503 

High School 47 3.42 .56980 

University 64 3.54 .59358 

Total 130   

 

Table 9. Kruskal Wallis Test Results for MSL Scores according to Fathers’ Educational Status 

Educational Status n Mean 
Rank df χ2 p 

Primary School 7 64.43 3 8.476 .037* 

Elementary School 12 94.42    

High School 47 59.04    
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University 64 64.94    

Total 130     
       * p<.05 

According to Table 8 and 9, MSL scores of the students indicated a significant difference with 

regards to their fathers’ educational status, χ2 (df=2, n=130) =8.476, p<.05. Dunn’s test was conducted to 

find out the difference(s) between/among educational status types. According to Dunn’s test results, MSL 

scores of the students whose fathers’ educational status was elementary school (x=3.96) was significantly 

higher than the students whose fathers’ educational status was high school (x=3.42) or university 

(x=3.54). 

Problem 2d was “Did the MSL scores of the students indicate a significant difference according 

to their modules?” For this problem, descriptive statistics are given in Table 10, and Kruskal Wallis test 

results are given in Table 11. 

Table 10. Means and Standard Deviation for MSL Scores according to Students’ Modules 

Module n X  sd 

Elementary 29 3.66 .58804 

Pre-Intermediate 27 3.55 .63871 

Intermediate 34 3.47 .62910 

Upper Intermediate 19 3.45 .59049 

Advanced 21 3.54 .43255 

Total 130   
 

As shown on Table 10, MSL scores of elementary students (x=3.66) was greater than MSL scores 

of Pre-Intermediate (x=3.55), Advanced (x=3.54), Intermediate (x=3.47) and Upper Intermediate 

(x=3.45) students respectively. 

 

 

Table 11. Kruskal Wallis Test Results for MSL Scores according to Students’ Modules 

Module n Mean 
Rank df χ2 p 

Elementary 29 74.02 4 2.259 .688 

Pre-Intermediate 27 65.83    

Intermediate 34 62.54    



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

310 

Upper Intermediate 19 59.29    

Advanced 21 63.71    

Total 130     
         

As it can be seen on Table 11, MSL of the students did not indicate a significant difference 

according to their modules, χ2 (df=4, n=130) =2.259, p>.05. 

Problem 2e was “Did the MSL scores of the students indicate a significant difference according to 

their module repeat status?”. Mann Whitney-U test results for this problem are given in Table 12. 

Table 12. Mann Whitney-U Test Results for MSL Scores according to Students’ Module Repeat Status 

Module Repeat Status n Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks U p 

Module Repeat 16 47.09 753.500 617.500 .037* 

Module Non-Repeat 114 68.08 68.08   

Total 130     

    * p<.05 

As presented on Table 12, MSL showed significant difference according to students’ module 

repeat status, favoring module non-repeat students, U=617.500, p<.05. MSL scores mean rank of module 

non-repeat students was greater than the MSL scores mean rank of module repeat students. 

Problem 2e was “Did the  MSL scores of the students indicate a significant difference according 

to their prep class repeat status?”. Mann Whitney-U test results for this problem are given in Table 13. 

 

 

Table 13. Mann Whitney-U Test Results for MSL Scores According to Students’ Prep.Class Repeat 

Status 

Prep Class  
Repeat Status n Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks U p 

Prep Repeat 17 56.44 959.50 806.500 .287 

Prep Non-Repeat 113 66.86 7555.50   

Total 130     
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As presented on Table 13, MSL scores did not show a significant difference according to 

students’ prep class repeat status, U=806.500, p>05. MSL scores mean rank of prep class non-repeat 

students was greater than the MSL scores mean of prep class repeat students. 

Problem 3 was “Was there a significant correlation between the students MSL scores and weekly 

time allotted to study English?”. The findings of the Spearman test executed for this problem are given in 

Table 14. 

Tablo 14. Spearman Correlation between Weekly Time Allotted to Study English and MSL Scores 

 Time Allotted to 
Study English 

MSL 
Scores 

Time Allotted to 
Study English  .304* 

MSL Scores .304*  

                    * p<.01 

According to Table 14, there was a significantly moderate positive correlation between weekly 

time allotted to study English and MSL scores, r=0,304, p<.01. Therefore, it might be concluded that 

MSL increased as weekly time allotted to study English increased, When the determination coefficient 

(r²=0.09) was considered, 9% of MSL total variance could be explained by weekly time allotted to study 

English (Büyüköztürk, 2013). 

8. DISCUSSION, RESULTS AND RECOMMENDATIONS 

In this research, the aim was to examine the level of metacognitive skills of Izmir University Prep 

Class students. In this section, statistical findings related to the metacognitive skills level of the students 

who formed this research’s sample will be discussed. 

The first finding of this research indicated that 75.4% of prep class students had a high level of 

metacognitive skills. It was also found that there was a significantly low positive correlation between 

English course success scores and MSL scores (r=0.244, total variance 5%). In correlation calculations 

executed in scientific researches, correlation coefficient might be low while correlation is significant or 

correlation coefficient might be high while correlation is insignificant. Considering correlation coefficient 

size and variance significance, flexible comments can be made for such cases (Büyüköztürk, 2013).  

There had been former studies that obtained the results alike with higher values. Another research within 

this frame found that metacognition had a 17.6% total variance in foreign language success (Khajavy & 

Pishghadam, 2013). Such findings would possibly support this research. 

Another finding extracted from this research showed us that metacognitive skills score differed 

significantly according to gender, favoring women. In their studies on metacognition and gender, Huang 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

312 

(1993) and Cornish & Temple (1993) found that women were more successful in exams which required 

the use of memory and language, also an indicator of metacognitive knowledge. This result matches up 

with the finding of this research. 

It was also concluded that metacognitive skills scores did not differ significantly according to 

mothers’ educational status whereas metacognitive skills scores differed significantly according to 

fathers’ educational status. This finding goes hand in hand with previous research carried out with 

primary school grade 5 and 6 students (Fırat & Kaya, 2011) and nursing department students (Güneş, 

Nazik, Sönmez, 2014). 

Metacognitive Skills Level showed a significant difference according to students’ module repeat 

status, favoring module non-repeat students in this research. In a research carried out with low level 

university students, it was concluded that high score students used metacognitive strategies more than low 

level students. The study also indicated the metacognitive strategies positively correlated with their 

performances on English tests (Xiaoting & Lili, 2008). 

As a final finding, there was a significant moderate positive correlation between weekly time 

allotted to study English and MSL scores (r=0,304). In another research, a significantly moderate positive 

correlation (r=0,351), was found between the habit of studying regularly and metacognitive knowledge 

(Memiş, Özsoy & Temur, 2009). The findings of this research and the research mentioned above 

complete each other. 

Here are some possible recommendations under the light of these results: 

1- It was concluded that there was a correlation between foreign language success and 

metacognition level. Therefore, metacogntion strategies might be given to students to make 

foreign language teaching more effective. 

2- According to this research, women were more skilled in metacognitive skills, especially in 

memory and language use. Women might be guided towards related fields and professions in the 

future employment plans.  

3- Metacognitive skills of the students whose fathers were graduates of elementary school were 

higher than those whose fathers were graduates of high school and university. From this 

perspective, it can be asserted that parents with a lower educational background perform greater 

effort to offer better education opportunities for their children, and in compliance with this fact, 

children are in a tendency to do their best. If we assume that students with less educated parents 

come from a lower socio-economic background, compared with their peers, these bright students 

should be given better opportunities for the sake of equity in education. 
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4- Module non-repeat students were better than module repeat students with regards to 

metacognitive skills. As mentioned before there was a correlation between success and 

metacogntion skills. Unsuccessful students should be given metacognition strategy training such 

as planning, evaluating, self-reflecting and monitoring to become more autonomous and 

proficient learners (Xiaoting & Lili, 2008). 

5- Time management training might be given to students to improve success in English since there 

was a significant correlation between time allotted to study English and metacognitive skills. 
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ÖZET 

Öğrenme motivasyonu; öğrenen bireyin öğrenme etkinliklerini anlamlı ve değerli bulması, bunlardan 
kendisi için fayda sağlama çabası olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme motivasyonuna yönelik yapılan çalışmalar, 
öğrenme motivasyonu yüksek bir öğrencinin öğrenme aktivitesini kendisine verdiği zevk, öğrenme olanakları ya da 
uyandırdığı başarı hissi için yapmakta iken öğrenme motivasyonu düşük öğrenci ise yaptığı işi ödül elde etmek ya 
da muhtemel cezalardan kaçınmak amacıyla yapmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum öğretim faaliyetinin 
başarısına büyük ölçüde etki etmektedir. Öğretimde bu denli öneme sahip olan öğrenme motivasyonunu etkileyen 
birçok faktör bulunmaktadır. Eğiticiler ve eğitim yöneticileri bu engelleri ortadan kaldırarak öğrenme 
motivasyonunun yüksek olduğu öğretim ortamlarını yaratma gayretindedirler. Çalışanların kariyer beklentileri ve 
çalıştıkları işte kalıcı olma isteklerinin, örgütte daha yüksek performans göstermelerine, yüksek örgütsel bağlılığa 
sahip olmalarına ve örgütten ayrılmama eğilimi göstermelerine katkı sağladığı yapılan birçok araştırmada ortaya 
konmuştur. Bu kapsamda bir mesleğe yönelik öğrenme sürecinde, mesleği edinmiş olma algısı ile o mesleğe ilişkin 
kariyer algısının beklentileri karşılaması da adayların öğrenme motivasyonlarını etkileyen bir değişken olarak dikkat 
çekmektedir. Bu araştırmanın problemi; bir mesleğe yönelik öğrenim gören öğrencilerin işe yerleşme ve kariyer 
algılarının öğrenme motivasyonları ile mesleki gelişim gayretleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada 
havacılık alanında yükseköğretim gören öğrencilerin işe yerleşme ve kariyer algıları ile öğrenme motivasyonu 
algıları ve mesleki gelişim gayretlerinin düzeyleri tespit edilerek aralarındaki korelasyon irdelenmektedir. Araştırma 
sonuçlarına göre; kariyer algısının hem öğrenme motivasyonu hem de mesleki gelişim gayretini olumlu yönde 
etkilediği, işe yerleşme algısının ise öğrenme motivasyonunu olumlu yönde etkilerken mesleki gelişim gayreti 
üzerinde etkili olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme motivasyonu, işe yerleşme algısı, kariyer algısı, mesleki gelişim gayreti. 

ABSTRACT 

Learning motivation can be defined as learner’s perception of learning activities for meaningful and 
valuable, an effort for benefiting from them for himself. Studies executed on learning motivation show that a highly 
motivated student carries on his learning activities on account of pleasure he takes in a learning activity and learning 
facilities or the sense of achievement inspired. On the one hand, as for a lowly motivated student, he does his work 
for the sake of an award or avoidance of possible punishments. This situation has an impact on the success of 
teaching activity to a great extent. There are many factors that affect learning motivation which has such importance 
on teaching. Through removing the obstacles, educators and training directors strive for creating learning 
environment where learning motivation is considerably high. It has been revealed in many studies that personnel’s 
career expectations and their wish for having permanent positions contribute to their performing better in the 
organization, having high organizational commitment and tendency for not leaving their jobs. Accordingly, in the 
process of learning towards a job, the perception of both having had the occupation and career’s meeting the 
expectations related with the job draw attention as a variable influencing candidates’ learing motivation. The 
problem of this study is to determine the impact of students’ job getting and career perceptions on learning 
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motivation and career development efforts. In this study, by confirming aeronautics undergraduates’ getting a job 
and their career perception together with the levels of their career development efforts and learning motivation 
perceptions, the correlation between them is examined. Accordng to study findings, it is concluded that career 
perception influence positively not only learning motivation but also career development effort, whereas job getting 
perception affects learning motivation positively, It has no effect on career development effort.  

Key words: Learning motivation, job getting perception, career perception, career development effort. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Çalışanların geleceğe dönük kariyer beklentileri ve çalıştıkları işte kalıcı olduklarını bilmeleri ya 

da öyle algılamaları onların örgütsel davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Kariyer “bir 

meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” olarak tanımlanmaktadır (TDK). 

Kariyer bir çalışanın örgüt içerisinde art arda gideceği aynı tip iş ve kabiliyetleri içeren mevki ve 

pozisyonlardan oluşur (Noe; 2009:430). Kariyer, çalışanın örgüt içinde bir ya da birden fazla iş ve 

deneyimlerinden oluşan gelişim sürecidir (Baruvh ve Rosenstein, 1992:478).Daha geniş bir ifade ile bir 

kişinin kariyeri, o kişinin sadece sahip olduğu işlerle ilgili değil işyerinde ona verilen iş rolüyle ilgili 

beklenti, amaç, duygu ve isteklerini gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylelikle sahip olduğu bilgi, 

beceri, yetenek ve çalışma arzusuyla örgütte ilerleyebilmesi anlamını taşır (Beach, 1980:20). 

Kariyer genellikle belirli bir iş alanında dikey olarak ilerleyebilmeyi, yapılan iş ve uğraşta 

uzmanlaşmayı ifade etmektir. Başarılı olmak, mesleğinde söz sahibi olmak, başkaları tarafından takdir 

edilmek isteyenler ilerleyebilecekleri kariyer yolları ararlar. Kariyer bireylerin başarma arzusunu ifade 

eden psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili bir konudur ve aslında insanların ulaştıkları nokta itibariyle başarı 

derecelerini çağrıştırır. Bu anlamda bireylerde kariyer algısı ilerlemek için daha fazla öğrenmeyi, bilgi ve 

beceri sahibi olmayı ve mesleki olarak gelişmeyi teşvik eder. Daha fazla öğrenme ve gelişme arzusu da 

doğal olarak öğrenme motivasyonu oluşturur.  

Kariyer yönetimi sistemleri örgütlerde bir yandan çalışanların başarılı olma, yükselme, terfi etme, 

ödüllendirilme gibi psikolojik ihtiyaçlarını karşılarken onların motivasyonlarını sağlamakta diğer taraftan 

da örgütün ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için gerekli yetişmiş insan gücünü örgüt içinden örgüt kültürüne 

uyumlu, örgütün misyon ve vizyonunu kabullenmiş kişiler arasından yetiştirmiş olmaktadır. Kariyer 

yönetimi bu nedenle örgütler için büyük önem taşımaktadır. Kariyer algısı yüksek olan ve ulaşmak 

istedikleri pozisyonlara ilişkin kendisi için hedefler görebilen çalışanlar, ulaşabilecekleri hedeflere ulaşma 

azmi ve gayreti gösterme eğiliminde olurlar ve bu yönde örgütün kendisinden beklentilerini sağlayacak 
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şekilde davranış gösterirler. İyi bir kariyer sistemi bulunan örgütlerde çalışanların; örgütsel motivasyon, 

çalışma performansı, örgüt kültürüne uyum, örgüte yüksek bağlılık, takımla çalışabilme, örgütsel 

vatandaşlık davranışı gösterme gibi birçok olumlu örgütsel davranışı gösterdikleri, işe devam, işten 

ayrılma gibi istenmeyen davranışlardan uzak oldukları yapılan araştırmalarda görülmektedir.  

Çalışanların iş edinme ve o işte kalıcı olma algıları kariyer gibi psikolojik bir ihtiyaçtır ve 

örgütlerde çalışanların az önce ifade edilen olumlu örgütsel davranışları sergilemelerine katkı 

sağlamaktadır. İşinde kendisini rahat hisseden ve kendisi istemedikçe işinden olmayacağını düşünen 

çalışanlar kendilerini ve geleceklerini güvende hissetmeleri nedeniyle örgüt için daha fazlasını yapma 

eğiliminde olurlar.  

Belirli bir mesleğe yönelik eğitim veren ve mezunların yapacakları işin büyük ölçüde belirli 

olduğu, bazı durumlarda çalışacakları kurumların da belirli olduğu meslek liseleri, meslek yüksekokulları, 

kısmen hekimlik, hemşirelik eğitimi veren okullar, bir kurumsal işletmeler grubuna ya da devlet 

kurumlarına meslek elemanı yetiştiren meslek yüksekokulları gibi bazı üniversite bölümlerinde eğiticiler 

öğrenme motivasyonuna ve meslek adaylarının mesleki gelişimlerine ayrı bir önem vermektedirler. 

Meslek elemanı yetiştirilen bu tür okullarda öğrenme motivasyonu çalışanların mezun olur olmaz 

mesleklerine başlayacak olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Meslek adaylarının içten gelen bir 

öğrenme enerjisiyle öğrenmeye yönelik davranışları mesleklerinin temellerini doğru ve tam 

öğrenmelerine, onu icra edebilecek beceri ve yetkinliklere ulaşmalarına katkı sağlayacak, mesleki gelişim 

bilinci sayesinde de kendisini mesleğe hazırlarken mesleki gelişim gayreti içerisinde olacaktır. Ne var ki 

bu tür okullarda öğrenciler mesleğe yerleşmiş olma algısına sahip olmalarının etkisiyle eğitim sürecine ve 

mesleki gelişimine yönelik herhangi bir kaygı taşımamakta ve bu kaygısızlık durumu öğrenme 

motivasyonlarını ve mesleki gelişim gayretlerini düşürebilmektedir.  

Genel olarak motivasyon; insanı harekete geçiren tüm etkenlerin bir özeti olarak ifade 

edilmektedir (Adair:2006) İnsanı hareket geçiren bu etkenler onu belirli bir yönde davranmaya yönelik 

enerji vermektedir. Bu durumda motivasyon belirli bir davranış için insanı harekete geçiren bir enerjidir. 

Öğrenme motivasyonu ise bireyin öğrenme faaliyetleri için belirli yönde kendi isteğiyle hareket etmesidir. 

Woolfolk’a (1998) göre öğrenme motivasyonu öğrencinin yararlı olduğuna inandığı için akademik 

çalışmalara eğilimli olması, Brophy’e (1998) göre öğrenme motivasyonu bireyin öğrenme etkinliklerini 

anlamlı ve kendisi için yararlı bularak, amaçları doğrultusunda bu etkinliklerden yararlanma çabasıdır 

(Akt. Demir, 2008:35).  

Başka bir tanımda motivasyon, insanoğlunu düşünmeye, davranışa ve geliştirmeye yönelten bir 

güç olarak ifade edilir (Deci ve Ryan, 2008:14). Bu durumda öğrenme motivasyonu; öğrenen bireyin 

öğrenme etkinliklerini anlamlı ve değerli bulması, bunlardan kendisi için fayda sağlama çabası ile 

öğretimde ve mesleğinde hedeflediği bir dereceyi almasını etkileyen faktörler olarak tanımlanabilir.  
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Sahip olduğu meslekte daha iyi yerlere gelmek isteyen bireyler mesleki yönden gelişim 

gayretinde olmaktadırlar. Mesleki gelişim gayreti gösteren çalışanlar, yaptıkları iş ve işle ilgili diğer 

konularda ilave öğrenme, inceleme ve araştırma yapma, yeteneklerini zorlama, kendi isteğiyle kurum 

içinden ya da dışından ilave eğitimler alma yoluyla mesleki olarak yetkinliklerini artırma 

eğilimindedirler. Kişilerin kendiliğinden öğrenmeye istekli olmaları, öğrenmeye yönelik davranış 

sergilemeleri, daha iyi öğrenmek ve mesleki olarak kendilerini geliştirebilmek için ilave öğrenme 

etkinliklerini kendi istekleri ile yapmaları mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında 

büyük rol oynamaktadır.  

Temel eğitimlerde öğrenme motivasyonunun düşük olması nedeniyle ortaya çıkan eksik 

öğrenmeler bir sonraki eğitime devam edememe ya da zorlanma sonucunu doğururken, mesleğe ilişkin 

öğrenmelerde öğrenme motivasyonunun yokluğu mesleği icra edecek yetkinlikten yoksunluğu sonuç 

vermektedir. Bu nedenle öğrenme motivasyonu ve mesleki gelişim gayreti bir mesleğe yönelik eğitim 

veren okullarda ayrı bir önem taşımakta, eğitici ve yöneticiler öğrenme motivasyonu sağlayacak usul ve 

yöntemlerin arayışında olmaktadırlar. Literatürde kariyer algısının ve öğrenme motivasyonunun farklı 

değişkenler açısından incelendiği birçok çalışma bulunmakla birlikte öğrenme motivasyonunun kariyer 

açısından ve işe yerleşme algısı açısından incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Araştırma, kariyer ve 

işe yerleşme algısı ile öğrenme motivasyonu ve mesleki gelişim gayreti arasında bir ilişki olup olmadığını 

belirlemeye yöneliktir.  

2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ VE YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Problemi: Araştırmanın problemi; kariyer algısı ve işe yerleşme algısının 

öğrenme motivasyonu ile mesleki gelişim gayreti üzerinde etkisi var mıdır? şeklinde belirlenmiştir. 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri: Araştırmanın hipotezleri şunlardır; 

H1:Kariyer algısı öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H2: İşe yerleşme algısı öğrenme motivasyonu üzerinde negatif yönde etkilidir. 

H3: Kariyer algısı mesleki gelişim gayreti üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H4: İşe yerleşme algısı mesleki gelişim gayreti üzerinde negatif yönde etkilidir. 

H5: Birinci sınıfların öğrenme motivasyonları ikinci sınıflara göre daha yüksektir. 

H6: İkinci sınıfların kariyer algıları daha yüksektir.  

H7: İşe yerleşme algısı açısından birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

H8: Mesleki gelişim gayreti açısından ikinci sınıflar birinci sınıflara göre daha gayretlidir. 
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2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini havacılık alanında önlisans 

eğitimi veren bir meslek yüksekokulunun 2014-2015 öğretim yılı öğrencilerini oluşturmakta olup 

araştırma evreninde birinci ve ikinci sınıf olmak üzere toplam 785 öğrenci bulunmaktadır. Bu araştırma 

için örneklem, ana evrenden % 95’lik güvenirlik sınırları içinde ve % 5’lik bir hata payı öngörülerek 275 

olarak belirlenmiş (Israel-2003, s;3) ve eğitime devam eden öğrencilerden 295 öğrenci tesadüfi örneklem 

yolu ile seçilerek veri toplanmıştır. Anketlerden kullanıma uygun ve hatalardan arındırılmış adet anket 

hesaplamalarda kullanılmıştır. 

2.3. Araştırmada Kullanan Veri Toplama Araçları: 

Araştırmada öğrencilerin öğrenme motivasyon düzeylerini belirlemek üzere Bozanoğlu (2004) 

tarafından hazırlanarak geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan “Akademik 

Güdülenme Ölçeği” kullanılmıştır (Akbay, 2009). Ölçek toplam 20 maddeden oluşmakta olup bir soru 

ters soru olarak sorulmuştur. Ölçek, 5’liLikerttipi derecelenmiş bir ölçek olup “1 Puan-Kesinlikle 

Katılıyorum ile 5 Puan Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde ölçeklendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puanın 

düşük ya da yüksek oluşu öğrenme motivasyonunun derecesini göstermektedir. Ölçekte sadece 4. madde 

tersine puanlanmaktadır. Güvenirlilik için hesaplanan Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı birinci grup 

için 0.77 ve ikinci grup için 0.83 olarak hesaplanmış, grubun tamamı dikkate alındığında bu değer 0.86 

olmuştur(Bozanoğlu, 2004: 89-92). Ölçeğin bu araştırmada hesap edilen Cronbach's Alpha değeri 0.902 

olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği oldukça yüksektir.  

Araştırmada kariyer algısını ölçmek üzere 5’li Likert tipi derecelenmiş bir anket hazırlanmıştır. 

Toplam 17 sorudan oluşan anket “1 Puan-Kesinlikle Katılıyorum ile 5 Puan Kesinlikle Katılmıyorum 

şeklinde ölçeklendirilmiştir. Anketten elde edilen puanın düşük ya da yüksek oluşu kariyer algısının 

düşük ya da yüksek oluşunu göstermektedir. Tek faktörlü olarak hazırlanan ve yapılan analizde tek 

faktörde toplanan anketin hesap edilen Cronbach's Alpha değeri 0.915 olarak belirlenmiş olup anket 

formunun güvenirliği oldukça yüksektir. 

Bireylerin işe yerleşmiş olmalarına yönelik algılarını tespit etmek üzere kullanılan işe yerleşme 

algısını ölçen anket 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Toplam 8 sorudan oluşan anket “1 Puan-Kesinlikle 

Katılıyorum ile 5 Puan Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde ölçeklendirilmiştir. Anketten elde edilen puanın 

düşük ya da yüksek oluşu işe yerleşme algısının düşük ya da yüksek oluşunu göstermektedir. Tek faktörlü 

olarak hazırlanan anket yapılan analizde tek faktörde toplanmıştır. Hesap edilen Cronbach's Alpha değeri 

0.886 olarak belirlenmiş olup anket formunun güvenirliği yüksektir. 

Mesleki gelişim gayretini belirlemek üzere hazırlanan anket de diğerleri gibi 5’li Likert tipinde 

hazırlanmıştır. Toplam 7 sorudan oluşan anket “1 Puan-Kesinlikle Katılıyorum ile 5 Puan Kesinlikle 

Katılmıyorum şeklinde ölçeklendirilmiştir. Anketten elde edilen puanın düşük ya da yüksek oluşu işe 

mesleki gelişim gayretinin düşük ya da yüksek oluşunu göstermektedir. Anketin hesap edilen Cronbach's 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

321 

Alpha değeri 0.480 olarak belirlenmiş olup düşük düzeyde bir güvenirlik elde edilmiştir. İç tutarlılık 

hesabında sırasıyla 5 ve 3. Maddeler silindiğinde güvenirlik 0.630 olarak belirlenmiştir. Alfa katsayısı 

için kabul gören alt sınır 0.70’dir. Mesleki gelişim anketi bu haliyle yüksek bir güvenirliliğe sahip 

değildir. Ancak, bazı keşfedici araştırmalar için bu oran 0.60’a kadar düşebilmektedir (Hair vd. 

1998:118). Leech ve diğerleri de; az miktarda maddenin bulunduğu ölçeklerde düşük alfa katsayılarının 

0,60–0,69 aralığında kabul edilebilir olduğunu ifade etmektedirler (Leech, vd. 2005:67). Analiz sonrası 6 

maddeye düşürülen ve az sayıda maddeden oluşan bu anketin yeni bir konu için kullanılacak olması 

dikkate alındığından kabul edilebilir bir güvenirlikte olduğu değerlendirilmiştir. 

2.4. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli: 

Araştırma sonucu elde edilen veriler araştırma amaçları kapsamında istatistiksel analizlerden 

yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 15.0 

paket programı kullanılmıştır. İlk olarak; araştırma örneğindeki kişilerin tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin 

bulgular incelenmiştir. Daha sonra değişkenler arası korelasyonlara bakılarak araştırma hipotezleri 

çözümlenmiştir. Araştırmada kullanılan alt ölçekler arası korelasyonlar için Pearson Momentler Çarpım 

Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkenler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için regresyon analizi kullanılmıştır. Son olarak da 

öğrenim görülen sınıfın bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi irdelenmiş, ilişkiyi belirlemek amacıyla t-

testi yapılmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler: 

Araştırma örnekleminde yer alan kişilerin tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında; mezun olunan 

okul açısından en yüksek oranla %36 ile Anadolu Lisesi, %31,5 ile Düz Lise olduğu görülmektedir. Bu 

iki okul türünü %12,3 ile Anadolu Teknik Lisesi takip etmektedir. Mezun olunan diğer okul türleri %1 ile 

%7,5 arasında değişmekte olup araştırma için uygun bir dağılımda olduğu görülmektedir. 

 
 

Tablo 1: Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Katılımcılar 

Okul Türleri Frequency Valid Percent Cumulative Percent 
 Anadolu Lisesi 105 36,0 36,0 
 Anadolu Teknik Lisesi 36 12,3 48,3 
 Teknik Lise 14 4,8 53,1 
 Meslek Lisesi 22 7,5 60,6 
 Ticaret Lisesi 10 3,4 64,0 
 Sosyal Bilimler Lisesi 6 2,1 66,1 
 Düz Lise 92 31,5 97,6 
 Öğretmen Lisesi 2 ,7 98,3 
 Diğer 3 1,0 99,3 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

322 

 Çok programlı lise 2 ,7 100,0 
 Total 292 100,0  

 
Aşağıdaki tabloda toplam 292 olan katılımcı sayısının % 52,4’ünün birinci sınıf, % 47,6’sının ise 

ikinci sınıf öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıf 

 Frequency Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 1.Sınıf 153 52,4 52,4 
 2.Sınıf 139 47,6 100,0 
 Total 292 100,0  

 
Aşağıdaki tabloda katılımcıların önlisans eğitimi gördükleri programlar görülmektedir. 

Katılımcıların % 39’u Sosyal Programlarda, % 26’sı Uçak Teknolojisi Programında, % 20,9’u Elektronik 

ve Haberleşme Programında öğrenim görmektedir. Diğer katılımcıların % 1 ile % 8,9 arasında değişen 

oranlarda diğer programlardan olduğu, öğrencilerin programlarına bağlı olarak bütün programlardan 

katılımcı olması nedeniyle örneklemin evreni temsil ettiği değerlendirilmektedir. 

Tablo 3: Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Programlar 

 Frequency 
Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

 Sos.Programlar 114 39,0 39,0 
 Hvtrf. 1 ,3 39,4 
 Ototek. 26 8,9 48,3 
 El.Hab.Tek. 61 20,9 69,2 
 Elktrk. 3 1,0 70,2 
 Ucktekno. 76 26,0 96,2 
 Bilgisayar 11 3,8 100,0 
 Total 292 100,0  

 
3.1. Araştırma Hipotezlerinin Test edilmesi: 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçilmeden önce değişkenlere ilişkin ortalamaları 

incelemekte fayda bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda araştırma ölçeğinde yer alan değişkenlere ilişkin 

ortalamalar görülmektedir. Öğrenme motivasyonu tüm öğrenciler açısından değerlendirildiğinde 

ortalamanın 3,52 olduğu ve bununda orta ile iyi düzey arasında bir öğrenme motivasyonuna işaret ettiği 

görülmektedir. Mesleki Gelişim Gayreti ortalaması ise 3,85 olup iyi düzeye oldukça yakın bir mesleki 

gelişim gayreti söz konusudur. Katılımcıların algıladıkları kariyere ilişkin ortalamaları 3,48 olup bu 

seviyenin orta ile iyi düzey arasında bulunduğu, işe yerleşmiş olma algısının ise 2,56 ile orta seviyenin 

altında olduğu görülmektedir. Buradan katılımcıların kendilerini tam olarak işe ve mesleğe yerleşmiş 

olarak algılamadıkları düşünülebilir.  

Tablo 4: Katılımcıların Değişkenler Açısından Ortalamaları 
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N 
Statistic 

Minimum 
Statistic 

Maximum 
Statistic 

Mean Std. 
Deviation 
Statistic 

Variance 
Statistic Statistic Std. Error 

OGRMOT 292 1,55 4,95 3,5253 ,03517 ,60102 ,361 
KARALGISI 292 1,12 5,00 3,4750 ,04815 ,82275 ,677 
ISEYERALGISI 292 1,00 4,88 2,5514 ,05358 ,91559 ,838 
MESGELGAY 292 1,00 6,00 3,8453 ,04119 ,70382 ,495 
Valid N 292       

 
Aşağıdaki tabloda ise değişkenlere ait ortalamalar, bireylerin öğrenim gördükleri sınıflara göre 

görülmektedir. Araştırmada ortalamalar açısından beklenti; öğrenme motivasyonunun birinci sınıflarda, 

kariyer algısının ve mesleki gelişim gayretinin ikinci sınıflarda, işe yerleşme algısı ortalamalarının ise 

hem birinci sınıflarda hem de ikinci sınıflarda yüksek olması şeklindedir. Ancak ortalamalara 

bakıldığında; birinci sınıflara ait ortalamaların bütün değişkenlerde ikinci sınıflara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Kariyer algısı ve mesleki gelişim gayretinin normal olarak ikinci sınıflarda daha 

yüksek olması beklenirken birinci sınıflarda yüksek olduğu gözlenmektedir. Farklı birçok değişkenden 

etkilenen öğrenme motivasyonunun yine birinci sınıflarda daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir.  

Araştırmanın bu aşamasında hipotez testlerine geçilmiştir. Hipotez testi yapılmadan önce 

değişkenler arasa korelasyonlara bakılmıştır. Aşağıdaki Tablo incelendiğinde; kariyer algısı ve işe 

yerleşme algısı ile Öğrenme motivasyonu değişkenleri arasında orta düzeyde bir korelasyon olduğu, 

Kariyer algısı ile mesleki gelişim gayreti arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu, işe yerleşme algısı ile 

mesleki gelişim gayreti arasında ise düşük bir korelasyon olduğu görülmektedir. Değişenler arası 

ilişkilerde işe yerleşme algısı ile mesleki gelişim gayreti arasındaki ilişki hariç orta düzeyde ilişkinin 

olması nedeniyle hipotezlerin test edilmesine geçilmiştir. 

Tablo 5: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

  ÖĞRMOT KARALGISI İŞEYERALGISI MESGELGAY 
OGRMOT PearsonCorrelation 1 ,558(**) ,394(**) ,570(**) 
 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
 N 292 292 292 292 
KARALGISI PearsonCorrelation ,558(**) 1 ,297(**) ,459(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
 N 292 292 292 292 
ISEYERALGISI Pearson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,394(**) ,297(**) 1 ,172(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,003 
 N 292 292 292 292 
MESGELGAY PearsonCorrelation ,570(**) ,459(**) ,172(**) 1 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003  
 N 292 292 292 292 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hipotezlerin test edilmesi için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıdaki tablolarda Kariyer 

algısı ve işe yerleşme algısının öğrenme motivasyonu değişkeninin % 37’sini (R2=0,368) açıkladığı 

görülmekte olduğundan öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahiptir. 

Tablo 6-1: Modelin Özeti 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,607(a) ,368 ,364 ,47933 

 

Predictors: (Constant), ISEYERALGISI, KARALGISI 

Tablo 6-2: Regresyon Tablosu 

Model  
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

  B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 1,879 ,130  14,450 ,000 
 KARALGISI ,353 ,036 ,484 9,881 ,000 
 ISEYERALGISI ,164 ,032 ,250 5,103 ,000 

 

DependentVariable: OGRMOT 

Aşağıdaki tablolarda Kariyer algısı ve işe yerleşme algısının mesleki gelişim gayreti değişkeninin 

% 21’ini (R2=0,212) açıkladığı görülmekte olduğundan öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif yönde bir 

etkiye sahiptir. Ancak işe yerleşme algısının p değeri 0,475 olduğundan mesleki gelişim gayreti üzerinde 

herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür.  

Tablo 7-1: Model Özeti 

Model R R Square 
Adjusted   R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,461(a) ,212 ,207 ,62676 

 

Predictors: (Constant), ISEYERALGISI, KARALGISI 

Tablo 7-2: Regresyon Tablosu 

Model  
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

  B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 2,437 ,170  14,338 ,000 
 KARALGISI ,383 ,047 ,448 8,191 ,000 
 ISEYERALGISI ,030 ,042 ,039 ,715 ,475 
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Dependent Variable: MESGELGAY 

Hatırlanacağı üzere araştırma hipotezleri H1: Kariyer algısı öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif 

yönde etkilidir, H2: İşe yerleşme algısı öğrenme motivasyonu üzerinde negatif yönde etkilidir, H3: Kariyer 

algısı mesleki gelişim gayreti üzerinde pozitif yönde etkilidir, H4: İşe yerleşme algısı mesleki gelişim 

gayreti üzerinde negatif yönde etkilidir şeklindeydi. Yapılan regresyon analizi sonrasında; 

H1 hipotezi, kariyer algısı öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif yönde etkili olduğu için kabul 

edilmiş, 

H2 hipotezi; işe yerleşme algısı öğrenme motivasyonu üzerinde negatif değil de pozitif yönde 

etkili olduğu tespit edilmesi nedeniyle reddedilmiş, 

H3 hipotezi, kariyer algısı mesleki gelişim gayreti üzerinde pozitif yönde etkili olması nedeniyle 

kabul edilmiş,  

H4 hipotezi ise; işe yerleşme algısı mesleki gelişim gayreti üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmaması nedeniyle reddedilmiştir. 

Araştırmanın bu bölümünde değişkenlere ait ortalamaların sınıflara göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için t-tesit yapılmıştır. İlişkisiz örneklemler için t-testi, iki ilişkisiz grubun 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda birinci 

sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerin değişkenler açısından ortalamaları görülmektedir. 

Tablo 8: Değişkenler Açısından Grup İstatistikleri 

 SİNİF N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

OGRMOT 1.SİNİF 153 3,6503 ,54452 ,04402 
2.SİNİF 139 3,3878 ,63148 ,05356 

KARALGISI 1.SİNİF 153 3,7855 ,66560 ,05381 
2.SİNİF 139 3,1333 ,84557 ,07172 

ISEYERALGISI 1.SİNİF 153 2,7582 ,93955 ,07596 
2.SİNİF 139 2,3237 ,83417 ,07075 

MESGELGAY 1.SİNİF 153 3,9085 ,67374 ,05447 
2.SİNİF 139 3,7758 ,73165 ,06206 

 
Aşağıda tabloda t-testi sonuçları görülmektedir. Tablodaki verilere göre, öğrencilerin öğrenme 

motivasyonları, kariyer algıları ve işe yerleşme algıları sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Öğrenme motivasyonu açısından t=3,814, p<0.05 olduğundan ve birinci sınıfların öğrenme motivasyonu 

ortalamasının (3,6503) ikinci sınıfların öğrenme motivasyonu ortalamasına göre (3,3878) daha yüksek 
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olmasından birinci sınıflarda öğrenme motivasyonu daha yüksektir. Bu sonuç öğrenme motivasyonu 

seviyesinin öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. 

Kariyer algısı açısından t=7,356, p<0.05 olduğundan ve birinci sınıfların kariyer algısı ortalaması 

(3,7855) ikinci sınıf öğrenme motivasyonu ortalamasına göre (3,1333) daha yüksek olduğundan birinci 

sınıflarda kariyer algısı daha yüksektir. Bu sonuç kariyer algısı seviyesinin öğrenim görülen sınıfa göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. 

İşe yerleşme algısı açısından t=4,161, p<0.05 olduğundan ve birinci sınıfların işe yerleşme algısı 

ortalaması (2,7582) ikinci sınıf işe yerleşme algısı ortalamasına göre (2,3237) daha yüksek olduğundan 

birinci sınıflarda işe yerleşme algısı daha yüksektir. Bu sonuç işe yerleşme algısı seviyesinin öğrenim 

görülen sınıfa göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. 

Mesleki gelişim gayreti açısından bakıldığında; t=1,614, p değeri 0.05’den büyük olduğundan 

birinci sınıf ya da ikinci sınıfta olmanın mesleki gelişim açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu durumda, birinci sınıfların mesleki gelişim gayreti ortalamalarının ikinci sınıflara 

göre daha yüksek olmasına rağmen birinci sınıfların mesleki gayret açısından daha iyi düzeyde olduğunu 

söyleyemeyiz. Bu sonuç mesleki gelişim gayreti seviyesinin öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğini ifade etmektedir. 

Özetle ifade etmek gerekirse; öğrenme motivasyonu, kariyer algısı ve işe yerleşme algısı 

açısından sınıflara göre anlamlı bir farklılık gösterirken mesleki gelişim gayreti öğrenim görülen sınıflara 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Hatırlanacağı üzere; H5 Hipotezi: “Birinci sınıfların öğrenme 

motivasyonları ikinci sınıflara göre daha yüksektir”, H6Hipotezi: “İkinci sınıfların kariyer algıları daha 

yüksektir”, H7 Hipotezi: “İşe yerleşme algısı açısından birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında anlamlı 

bir fark yoktur” ve H8 Hipotezi: “Mesleki gelişim gayreti açısından ikinci sınıflar birinci sınıflara göre 

daha gayretlidir” şeklindeydi. Yapılan t-testi sonrasında; 

H5 hipotezi, öğrenim görülen sınıfın öğrenme motivasyonu açısından anlamlı bir farklılık 

göstermesi nedeniyle kabul edilmiştir.  

H6hipotezi;öğrenim görülen sınıfın kariyer algısı açısından anlamlı bir fark göstermekle birlikte 

beklenenin tersine birinci sınıflarda ortalamalar daha yüksek olduğundan reddedilmiş, 

H7 hipotezi, öğrenim görülen sınıfın işe yerleşme algısı açısından anlamlı bir fark olmayacağı 

öngörülürken birinci sınıflara yönelik bir anlamlılık tespit edildiğinden reddedilmiş,  

H8 hipotezi; öğrenim görülen sınıfın mesleki gelişim gayreti açısından anlamlı bir fark tespit 

edilememesi nedeniyle reddedilmiştir. 
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Tablo-9: t-testi Sonuçları  

 
 

 
 

Levene's Test 
forEquality of 
Variances t-test forEquality of Means 

F Sig. t Df Sig. 
(2-tailed) 

MeanDiffer
ence 

Std. 
ErrorDiffere
nce 

99 % 
ConfidenceInterval 
of theDifference 

Lower Upper 

OGRMOT Equalvariancesass
umed 3,295 ,071 3,814 290 ,000 ,26256 ,06884 ,12707 ,39805 

 Equalvariances 
notassumed   3,787 273,927 ,000 ,26256 ,06933 ,12607 ,39904 

KARALGISI Equalvariancesass
umed 11,145 ,001 7,356 290 ,000 ,65216 ,08865 ,47767 ,82665 

 Equalvariances 
notassumed   7,274 261,782 ,000 ,65216 ,08966 ,47561 ,82871 

ISEYERALGISI Equalvariancesass
umed 2,955 ,087 4,161 290 ,000 ,43443 ,10440 ,22895 ,63990 

 Equalvariances 
notassumed   4,185 289,852 ,000 ,43443 ,10381 ,23012 ,63874 

MESGELGAY Equalvariancesass
umed 1,380 ,241 1,614 290 ,108 ,13272 ,08224 -,02916 ,29459 

 Equalvariances 
notassumed   1,607 281,076 ,109 ,13272 ,08257 -,02982 ,29525 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, kariyer algısı ve işe yerleşme algısı bağımsız değişkenlerinin öğrenme 

motivasyonu üzerinde bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak Kariyer algısının ve işe 

yerleşme algısının öğrenme motivasyonu üzerinde pozitif yönde etkili olduğu, kariyer algısının mesleki 

gelişim gayretini pozitif yönde etkilediği ancak işe yerleşme algısının mesleki gelişim gayreti üzerinde 

etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlar çerçevesinde iyi bir kariyer sisteminin varlığı ve bireyler tarafından bunun 

algılanması öğrenme motivasyonu açısından büyük önem taşıdığı söylenebilir. Öğrenme motivasyonunun 

artırılabilmesi için kariyer yollarının daha iyi bir şekilde anlatılması, bireyleri kendilerini bekleyen ve 

hedef olarak belirleyebilecekleri pozisyonların varlığı ve bunlar için neler yapmaları gerektiği anlatılır ve 

daha açık hale getirilebilirse öğrencilerin kariyer algılarının artırılması mümkün olabilecektir. Bunun için 

kariyer günleri, meslek tanıtım günleri, firma gezileri yapılarak öğrenci duyarlılığının artırılması uygun 

olacaktır.Mesleğine ilişkin kariyer algısı yükselen öğrenciler ona ulaşmak için öğrenme motivasyonunu 

artıracak mesleki gelişim gayreti içerisinde olacaktır. 

İşe yerleşme algısının da öğrenme motivasyonunu etkilediği değerlendirilirse öğrencilerin sahip 

olacağı yüksek işe yerleşme algısı öğrenme motivasyonunu artıracağından işe yerleşme algılarının 

artırılması yoluyla öğrenme motivasyonunun artırılması hedeflenebilir. Bunun için eğitim süresince 
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mesleğin birer ferdi gibi davranılması, öğrencilerin meslekle kendilerini özdeşleştirecekleri söylem ve 

eylemlerde bulunulması, mesleğe ilişkin geziler yapılması, mesleğe ilişkin örnek modeller ile bir araya 

getirilecek etkinlikler düzenlenmesi onların kendilerini işe yerleşmiş ve meslek edinmiş gibi 

hissetmelerine ve mesleklerini öğrenme yolunda öğrenme motivasyonlarını artırmalarına katkı 

sağlayacaktır.  

Araştırmanın ileri dönem çalışmalarında; ölçeklerin her yıl eğitime yeni başlayan öğrencilere 

uygulanması ve ikinci sınıfa geçen öğrencilere tekrar uygulanması hedeflenmektedir. Bu şekilde sınıflar 

arası farklılıkların ortaya konması, önceki yıllarla farklılıkların tespit edilmesi, böylece farklı hedef 

kitlelerde de değişkenler arası ilişkinin aynı olup olmadığı tespit edilecektir. Böylece araştırmanın o yıla 

mahsus bir sonuç olup olmadığı, sonuçlar belli bir döneme yada örnekleme has bir sonuç değilse 

sonuçların genellenmesi mümkün olabilecektir. 

Ayrıca, araştırmanın ileride dört yıllık eğitim veren üniversitelerde de uygulanması konunun 

derinleşmesine katkı sağlayacak, mezunların çalışma ortamında yetişkin olarak aldıkları hizmetiçi eğitim 

açısından özellikle kariyer algısının ve daha dar bir çerçevede mesleğe yerleşmiş olma eğilimlerinin 

öğrenme motivasyonu ve mesleki gelişim gayreti üzerine etkisinin araştırılması da alana öğrenme 

motivasyonunun hizmetiçi eğitim ve yetişkin eğitimi açısından da irdelenmesi bakımından katkı 

sağlayacaktır. İlk kez kullanılan kariyer algısı ölçeği, mesleki gelişim gayreti ve işe yerleşme algısı 

ölçeklerinin başka çalışmalarda, başka değişkenlerle kullanılması ölçeklerin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Bu çalışma ile sibernetik biliminin ve uygulamalarının ortaya çıkarılarak konu hakkında sonraki 
çalışmalara katkıda bulunabilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sibernetik konusunda yapılan çalışmalar 
incelenerek elde edilen bilgiler, “sibernetik bilimi”, “sibernetiğin doğuşu”, “sibernetiğin gelişimi”, “sibernetik ve 
iletişim”, “sibernetik organizmalar”, “siber eğitim” ve “gelecekteki sibernetik” bölümleri içerisinde derlenip 
sunulmuştur. Bu çalışma bu noktada siber yaşam ve siber eğitim konularına dikkat çekmesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sibernetik, siber yaşam, siber eğitim, yapay zeka, bilgi toplumu. 

ABSTRACT 

This study aims to present the science of cybernetics and its applications and to contribute to the further 
studies on this subject. In this research, the existing situation was tried to be defined and descriptive survey model 
was put into practice. Within this scope, the information obtained by analyzing the studies about cybernetics is 
presented by being compiled in the parts of “The Science of Cybernetics”, “The Origin of Cybernetics”, “The 
development of Cybernetics”, “Cybernetics and Communication”, “Cybernetic Organisms”, “Cybernetic Education” 
and “The Future Cybernetics”. At this point, this study is very important that it draws the attention to cyber life and 
cyber education. 

Keywrods: Cybernetics, cyber life, cyber education, artificial intelligence, information society. 
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GİRİŞ 

İnsanın yapısında değişim bulunmaktadır. Bu değişim süreci anne karnından ölene kadar fiziksel, 

ruhsal ve düşünsel olarak devam etmektedir. Tıpkı insanın yapısında olduğu gibi insanlık tarihi boyunca 

da değişim var olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca bu değişimler kimi zaman doğa gibi dış etkenlerden 

kaynaklanıp insanlar bu değişime uyum sağlamış, kimi zaman ise değişim insan kaynaklı olmuş diğer 

etkenler bu duruma uyum sağlamıştır.  

İlk endüstri devrimi insanlar tarafından çalıştırılan mekanik güçlü aletler ortaya koymuştur. İkinci 

endüstri devrimini simgeleyen sibernetik çağda ise, insanoğlunun hemen hemen hiç yardımı olmaksızın, 

pek çok çeşitli karmaşık işleri görmeye yetenekli ve otomatik feed-back (geri-bildirim) denetimle çalışan 

alet ve makineler yaratılmıştır. Atom çağının sağladığı enerji üretimindeki artışa ayak uydurabilmek için 

insanoğlu bedeni gücünü otomasyon ile fikri gücünü ise sibernasyon ile arttırmayı başarmıştır (Akalın, 

1974:18). 

Bu noktada otomasyon, sibernasyon ve sibernetik terimlerini tanımlamamız yerinde olacaktır. 

Micheal Rose, Otomasyon’un, insan eli ile yapılan işlemin, makinede otomatik olarak yapılması ve yine 

makinedeki işlemlerin “Makine Tarafından Kontrolü”nden ibaret bulunduğunu belirtmektedir (Akman, 

1978a:2).  

Sibernasyon’u tek cümle olarak; “Elektronik makineler yardımı ile süratle teknolojik bir yaşantı 

içine giren insanın, yakın gelecekteki yaşamının, sibernetik yönetim ile düzenlenmesi; kişi-toplum 

ilişkisinin, bu sistem ile değerlendirilip geliştirilmesi” olarak özetlenebilir (Akman, 1978a:2). Sibernetik, 

“makineler ile makineler”, “makineler ile insanlar” ve “insanlar ile insanlar” arasında haberleşme, kontrol 

ve ayarlama bilimidir (Akman, 1977a:4). 

Sibernetik İnsanlık tarihi boyunca sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda etkili olmuştur. Değişim 

ve gelişimin baş döndürücü hızda devam ettiği günümüzde sibernetik bilimi ve uygulamalarının önemi, 

yeni veriler ışığında teknoloji geliştikçe daha da artmaktadır. Zaman içerisinde bilim kurgu ve sibernetik 

bilimi birbirini beslemiştir.  

Günümüzde gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir kısmının yıllar öncesinden 

kurgulandığını biliyoruz. Daniel Defoe ve Jules Verne’in Ay’a seyahat üzerine yazdıkları ile Karel 

Capek’in ve Isaac Asimov’un robotları bu konuda verebileceğimiz bir iki örnektir (Kurbanoğlu, 1996:23). 

Buradan hareketle sibernetiğin sınırlarının aslında hayallerle çevrili olduğu düşünülebilir. 

Örneğin, önceden belki bilim kurgu kabul edilen, mekanik ve hidrolik otomatların tasarlanması, elektriğin 

tespiti ve kullanımı, sesli görüntülü iletişim ve bilgi paylaşımı, uçaklar ile ulaşım ve hatta Uzay’a 
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yapılacak seyahatler, programlanması ölçüsünde yapay zekaya sahip elektronik aletler gibi konular bilim 

kurgu olmaktan çıkıp bilimin birer parçası olmuştur. 

Gelecekte ise bu durum yine bilim kurgu yazarlarının hayal güçlerine ve sibernetik bilim 

adamlarının azimlerine bağlı olarak şekillenecektir. Şuan ki bilgi ve düşüncelerimize göre gelecek için; 

insan beyninin elektronik işlemcilerle birlikteliği sonucu düşünme ve işlem kapasitesinde büyük bir artış, 

iletişim konusunda bir araç kullanmaksızın düşünce aktarımı, artan sanal gerçeklik, daha fazla zihinsel 

aktivite daha az beden gücü gerektiren bir dünya tasviri yapılabilmektedir. Ayrıca sağlık, eğitim, 

ekonomi, ulaşım, askeri ve sosyal alanlarda kurgulanan köklü değişiklikler olarak öngörüde bulunulabilir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada, sibernetik biliminin ve uygulamalarının ortaya konması, konu hakkında sonraki 

çalışmalara katkıda bulunabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında bu çalışma, sibernetik biliminin tarih 

boyunca gelişimi sunulup bundan sonraki gelişimi ve ulaşabileceği sınırları sorgulanması 

amaçlanmaktadır. Zira bundan sonraki süreç “Siber” sözcüğünün arkasına eklenecek her şeydir. Örneğin 

“Siber Yaşam”, “Siber Eğitim”, “Siber Savaş”, “Siber Tıp”, “Siber Kültür” v.b. dolayısıyla “Siber 

Yaşam” ve “Siber Eğitim” insanlığın gelecekteki en önemli baş etmesi gereken unsurlar olacaktır. 

Araştırmanın Önemi  

Sibernetik konusunun insan hayatının birçok alanında sağladığı gelişmeler düşünüldüğünde bu 

çalışma son derece önemlidir. Uygulama alanlarındaki bu çeşitliliğe rağmen ülkemizde bu konudaki 

çalışmaların ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmamasından dolayı bu konuya dikkat çekmesi açısından 

öneme sahiptir.  

Ayrıca bu çalışmayla bundan sonraki insanlığı, yaşayacağı siber çağ; siber tıp, siber hukuk, siber 

savaş, siber eğitim, siber yaşam, siber kültür gibi konular insanlığın gündemini oluşturması açısından 

önemlidir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, var olan durum belirlenmeye çalışılmış ve betimsel tarama modeli uygulanmıştır. 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ve nesne kendi koşulları içinde ve olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır (Kıncal, 2013:111). 

Sibernetik Bilimi 
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Bir bilimsel gelişmeyi isabetli olarak değerlendirmenin yolu, her şeyden önce, o bilimin geçirdiği 

evrelerin bilinmesini zorunlu kılmaktadır (Akman, 2003:357). Bu noktadan hareketle sibernetik bilimi 

hakkında derlenen bilgiler, değerlendirmelerimiz açısından faydalı olacaktır.  

Sibernetik, Eski Yunanca’da “kubernetes”ten gelmektedir. Bir kitabında iyi bir yönetimde 

bulunmak anlamında ilk kez Platon (Eflatun) kullanmıştır. Eski Yunanca’da gemiyi yöneten kaptana 

“kübernetes” (dümenci) denir. Fransız bilim adamı Ampere ise “cibernetuq” kavramını hükmeden, 

yöneten anlamında kullanmıştır. Günümüzde sibernetik makine ve canlılarda kontrol ve haberleşmenin 

şartlarını sağlayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Onursal, 2012:1028). 

Sibernetik, canlı ve cansız varlıkların gerek kendi iç çevreleriyle, gerekse dış çevreleri ile 

durmaksızın bilgi alışverişinde bulunması ve bu alışverişe göre kendi kendine denge kurup, uyumda 

bulunması ve yönetimini sürdürebilmesidir (Akman, 1978b:4).  

Sibernetik, Norbert Wiener (1948) tarafından "Canlılarda ve makinelerde haberleşme ve 

kontrolün bilimi" olarak tanımlanmıştır. Wiener'den sonraki bilimsel gelişmeler bu ünlü tanımdan daha 

genel ve geniş kapsamlı bir tanımın yapılması gereğini ortaya koymuştur. Klir ve Valach (1967)'ın geniş 

kapsamlı tanımına göre sibernetik: yarı-kapalı sistemlerin çevresi ile olan etkileşimi, bu sistemlerin 

yapısını ve elemanların arasındaki ilişkiyi, haber (information) alış-verişi açısından inceleyen bir bilim 

dalıdır (Esmer, 1975:131).  

Haberleşme, yönetim ve denge kurma işlemlerinin bulunduğu her alan sibernetiğin çalışma alanı 

olmaktadır. Sibernetik biliminin tarihsel gelişimi bu noktada önemlidir. 

Sibernetiğin Doğuşu 

Tarihimizden önemli bir bilgin olan Ebu’l-‘Izz Isma’il b. Er-Rezzaz El-Cezeri, önemli sibernetik 

çalışmalara sahiptir. İnsan ya da hayvan, canlı yapısının temsili mekanik biçimi anlamına gelen otomata, 

ya da ilk yaşayan organizmanın taklidi üzerine ilk kayıtlara geçen tasarım El-Cezeri’nindir. Cezeri’nin 

yaptığı tasarımların küçük birer maketini yaptığı da bilinmektedir. Bu nedenle El-Cezeri’nin ilk robotu 

yapıp çalıştırdığı da tahmin edilmektedir. Kendiliğinden hareket edebilen otomatik kuş tasarımları, 

otomatik kayık ve dalgıçlar gibi tasarımlarını gerçekleştirdiği android hizmetçileri, içecek ikram etmeleri, 

müzik çalıp dans etmeleri, abdest için su dökmeleri planlarını hazırlamıştır. El-Cezeri bugün sibernetik ve 

robotik bilimlerinin babası olarak bilinir. İşte insan formundaki makineler form ve duyarlılıklarını belki 

de El-Cezeri’nin Otomata’sından 1206’dan beri geliştiriyorlar (Atılgan, 2007:1). 

Ayrıca El-Cezeri’nin bir robot yaparak Artuklu hükümdarına takdim ettiği ve otomatik olarak 

çalışan ve kendi kendine bazı hareketler yapan bu aletin, dünya tarihinin ilk robotu olduğu tahmin 

edilmektedir (Korkutata ve Toprak, 2013:41). 
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Robot kavramı tarihte ilk defa Homeros’un İlyada adlı eserinde bahsettiği hareketli üçayaklılarla 

ortaya çıkmıştır. Sadece mekanik yapıda olan ve daha çok otomat denilebilecek bu ilkel robotların zeki 

olarak tanımlanmasına katkı sağlayan, aynı zamanda da dijital bilgisayarların atası olan Abaküs ise M.Ö. 

1000 yıllarında Hindistan’da geliştirilmiştir (Aksoy ve Kurnaz, 2009:2). 

Dünya literatüründe "Robot" kelimesi ilk defa 1917 yılında Karel Capek’in kısa hikâyesi olan 

Opilec’de geçmiş, fakat terim olarak 1921 yılında yine aynı yazarın “Rossum’s Universal Robots” adlı 

tiyatro eserinde ortaya atılmıştır. Robotlar eserde Rossum ve oğlunun topluma hizmet için oluşturduğu 

insan görünüşlü yaratıklardır (Aksoy ve Kurnaz, 2009:2).   

Çekoslovakça'da "robota" sözcüğü "zorla çalıştırılan işçi" demektir (Barutçuoğlu, 2001:1). Karel 

Capek Çek dilinde, angarya, zorunlu iş anlamındaki "robata" kelimesi ile işçi anlamına gelen "robotnik"  

kelimelerini birleştirerek, “Robotic”  kelimesini türetmiştir (ODTÜ Robot Topluluğu, 2014:1). Robotik; 

Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerinin 

ortak çalışma alanıdır (Aksoy ve Kurnaz, 2009:2). 

Otomatik Aygıtlar yapımı konusu, önceleri insanların daha da hoşlanacağı değişik biçimde 

çalışan oyuncaklar yapımı şeklinde sürdürüldüğü halde, zamanla bu aygıtlardan, insanların 

yararlanabileceği de anlaşılmaya başlanılmış ve bu kez, “İnsanlara hizmette bulunabilen otomatik aygıtlar 

yapımı”  aşamasına gelinmiştir (Akman, 2003:81). 

Çalışan ilk otomatlar, ilaç ve doğal bilimlere oldukça ilgi duyan, saat yapımcıları tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Saatlerin kullanışlı olduğu kadar, mekanik kalite yanında estetik değerleri içeren 

yapısı bio-mekanikle ilgilenmelerini sağlamıştır (Atılgan, 2007:1). 

Sibernetiğin Gelişimi 

Sibernetiğin 1948 yılında Dr. Norbert Wiener, “Cybernetics or Control and Communication in the 

Animal and the Machine” yapıtıyla, disiplinler arası bir bilim olduğunu ortaya koymuştur (Akalın, 

1974:17).  

Sibernetik yepyeni bir bilim olarak ortaya çıktığı zaman, sosyal bilimciler, bu yeni bilimin, kendi 

alanlarına pek etkisi olmayacağını düşünmüşlerdi. Sibernetiğin sosyal bilimlere herhangi bir etkisi ve 

yararı olmayacağı kanısına varmışlardı. Sibernetik 1943 yılında, “yeni bir bilim” olarak ortaya çıktıktan 

kısa bir süre sonra beklenilmeyen aşamalara ulaşıvermişti. Teknik bilimlerde “Kompüter (Bilgisayar) 

Teknolojisi”, “Elektronik Beyin Modelleri”, “Çeşitli Otomasyon Sitemleri” hızla gelişerek Biyoloji 

bilimleri alanına atlayıvermişti. “Biyo-Sibernetik”, “Medikal-Sibernetik”, “Psiko-Sibernetik”, “Biyo 

Feed-Back”… v.b. adlarla, yeni bilimsel çalışma alanları kuruluvermişti. Biyoloji bilimlerindeki bu 

aşama, öylesine teknik yapıya ulaştı ki, “Elektronik Tedavi Makineleri” ve “Elektronik Hemşire” 
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makineleri yapımına gelindi. Buradan da Sosyal Bilimler alanına atlayan Sibernetik, “Sosyo-Sibernetik”, 

“Yönetimde-Sibernetik”, “Hukuksal-Sibernetik” adları ile öylesine büyük gelişmeler gösterdi ki “Yargı 

Makineleri” ve “Elektronik Karar” yapımına kadar ulaşıldı (Akman, 1978a:1).  

Sibernetiğin çağdaş gelişmesi nöro-sibernetik, psiko-sibernetik, sibernetik ekonomi ve sosyoloji 

gibi disiplinler arası yeni bilim dallarının doğmasına da neden olmuştur (Esmer, 1975:131). 

Bilgi teknolojisi ve “Sibernetik”in en azından popüler ürünler göz önüne alındığında çağdaş 

tekno-bilime hakim olduğu görülmektedir. Bu alanlarda özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında muazzam 

bir gelişme gözlenmiştir (Şahin Soy, 2014:1). 

Dolayısıyla siber çağ kaçınılmazlığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki süreçte siber dünya, 

insanlığın bütün yaşam unsurlarını etkilemektedir. 

Sibernetik Organizma (Siborg-Cyborg) 

Siborg terimiyle insan-makine ortak hayatının sağlanması insan beyninden çıkan emirlerle çalışan 

makinelerin imali kastedilmektedir (Songar, 1983:153). Sibernetik organizmalar konusu sibernetik 

biliminin en dikkat çekici alanlarından biri olagelmiştir. Bu konudaki ünlü birçok bilim kurgu eseri 

bulunmaktadır. Bu eserlerin ortak noktalarından biri de bu organizmaların gelişmiş bir yapay zekaya 

sahip olmaları durumu olmuştur.  

Yapay zeka felsefesini ilk ortaya çıkaran kişi ünlü İngiliz mantık ve matematikçisi Alan 

Turing’dir. Turing testi olarak adlandırılan ve bir bilgisayarın veya başka bir sistemin insanlarla aynı 

zihinsel yetiye sahip olup olmadığını ölçen bir test geliştirmiştir. Genel anlamda bu test bir uzmanın, 

makinenin performansı ile bir insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçer. Eğer ayırt edemezse, makine 

insanlar kadar zihinsel yetiye sahip demektir (Pirim, 2006:89-90).  

1970’lerin başında Shakey adlı yapay zeka tekniklerinin uygulandığı ilk robot geliştirildi. Bu 

robot temel olarak algıla-planla-eyle olarak özetleyebileceğimiz bir mimariye sahipti. Robotun sürekli 

güncellenmesi gereken bir içsel çevre modeli vardı. Algılamadaki gecikme ve yetersizlikler bu modelin o 

anki durumu doğru olarak yansıtmasını engelliyordu. Bunun yanında, sonraki adımların neler olacağını 

belirlemede kullanılan planlama yordamları çok zaman aldığı için robotun verdiği kararlar anlamını 

yitiriyordu (Akın, 2008:36). 

Karmaşık problemlerin çözümüne yeni teknikler geliştiren yapay zeka, hem kullanım teknikleri 

açısından hem de optimizasyon algoritmaları açısından araştırmalarda sık başvurulan bir uygulama alanı 

olmuştur. Organik olmayan bir sistem olan yapay zeka, insan düşünüş ve davranış biçiminin bir benzetim 

modelidir. Bu sebeple, geliştirilen yapay zeka teknikleri de, insanın ve çevrenin davranışlarını 

modelleyerek problem çözmeyi amaçlamıştır (Coşkun, 2007:145). 
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Gelişmiş yapay zekaya sahip robotlar tarafından, kendi türlerine, başka türlere ve doğaya zarar 

veren insanlığın yok edileceği inancı, bilim kurgu alanında “siber punk” olarak adlandırılan bir akım 

oluşturmuştur. Siber punk düşünce akımı çok fazla önemsenmiştir. Bunun bir göstergesi olarak robotların 

bu şekilde insanlığın sonunu getirmemesi adına Isac Asimov, kitaplarında belirttiği üç kanun Asimov 

kuralları olarak bilinmektedir. Bunlar: 

1. Bir robot insana zarar vermez ve bir insanın zarar görmesine izin vermez. 

2. Bir robot birinci kanuna aykırı olmadığı sürece insanlar tarafından verilen tüm emirlere itaat eder. 

3. Bir robot birinci ve ikinci kanuna aykırı bir durum olmadığı sürece kendi varlığını korur (ODTÜ 

Robot Topluluğu, 2014:1). 

21. yüzyıl, uydurma makine-canlı melezlerinin; Cyborgların kavramsaldan gerçeğe dönüştüğü 

zamandır. Bugün insan vücudunun bazı parçalarını teknolojik aletlerle değiştirmek oldukça sıradan bir 

işlemdir. Silikon gibi malzemelerle, makine parçaları, canlı organizmada artık yabancı nesne olarak 

algılanmamaktadır. Cyborg ciddi biçimde mutasyona uğramış, değişiklik geçirmiş bir yaratıktır. Önceleri 

sadece bir düşünceden ibaret olan bu yaratık artık gerçeğe dönüşmüştür (Atılgan, 2007:3). 

Bugün siber faktörlerle insansız hava araçları, insansız savaş araçları, siber tıp, siber eğitim ve 

siber savaşla dünya yeni bir çağın eşiğindedir denilebilir. Bundan sonraki süreç siber yaşam içermektedir.  

Sibernetik ve İletişim 

Sibernetik biliminde sistemlerin kendisi ve çevresiyle sağlıklı bir iletişim içinde olması sistemin 

gelişimi ve devamlılığı için çok önemlidir. İster hayvanlar arasında olsun, ister insanlar arasında, herhangi 

bir örgütlenmesinin ön şartlarından ilkini iletişim oluşturmaktadır. İletişimsiz bir topluluk veya örgüt 

oluşturmak mümkün olmadığından, bütün insan toplumlarının enformasyon toplumu şeklinde 

örgütlendikleri görülmektedir (Hazar, 2002:121). 

Sibernetik bilginleri, yeryüzündeki bütün varlıkların, gerek kendi içyapıları, gerekse birbirleri 

arasındaki ilişkilerinin, yalnızca “Haberleşme” yolu ile sağladığını gördüklerinden, bu “Haberleşme”nin, 

elektrik, manyetik, optik iletim esaslarını tespite girişmişlerdir (Ünlü, 2014:25). 

Bir iletişim bilimi olan sibernetik, bilgi alış-verişinde bulunan herhangi bir gürültünün (parazitin) 

örgütsel işleyişte hatalara yol açabileceğini ileri sürerek, iletişimin ne derecede doğru işlediğini, 

doğruluğun ne kadar kontrol edildiğini ve bilgi alış-verişine uygun denge sistemlerinin nasıl 

oluşturulduğunu araştırır (Hazar, 2002:122). 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

338 

Bilim kurgu veya hayal bilim eserlerinde sıkça işlenen Dünya Dışı Akıllı Varlıklarla iletişimde, 

iletişim kurulacak dil sorunu ortaya çıkacağı ortadadır. Dünya içinde farklı kıtalardaki toplumlarda kendi 

dilleri üzerinden iletişim sağlamak yeterince zor iken Dünya dışında iletişim kurmak konusunda 

sibernetikçiler bu konuya farklı çözümler sunmuştur. Akman (1979), bu konuda, Dünya’nın her tarafında 

ortak kullanılan dil olan bilim dilini yani elektron impulslarını, ses tınılarını ve renk tayflarını kullanma 

fikri ile çözüm sağlamaya çalışmıştır.  

Ne çeşit bir otomatik sistem kurmayı aklınıza getiriyorsanız, hemen Sibernetik’deki “Karşılıklı 

Bilgi Alış-Verişi, Kontrol ve Denge Kurma Durumları”nı düşüneceksiniz. Bilgi iletimini ve cevap 

akımlarını sağlayabilecek olan terminalleri kurabildiğiniz anda, cansız adını verdiğiniz “Makine” ya da 

“Robot” ile karşılıklı konuşmayı sağladınız demektir. Ondan sonra gelen iş, iletilen bilgilerin ve yapılan 

işlemlerin kontrolüdür. Bu kontrolü yapabilecek aygıtları kurabildiğiniz anda, geriye “Denge Kurma” ve 

“Ayarlama” sistemleri kalmaktadır. Alınan bilgilere ve yapılan kontrollere göre gerekli “Denge Durumu 

Sağlama” ve “Ayarlamada Bulunma” sistemleri kurulabildiği anda, önünüzdeki cansız makine, “Kendi 

Kendine Karar Verebilen” bir “Otomat”, “Robot” ya da “Suni Bir Beyin” olacaktır (Akman, 1977b:10).  

Burada kendisine yer bulan “Suni Bir Beyin” terimi, günümüzdeki “Yapay Zeka” kavramına karşılık 

gelmektedir. 

Siber Eğitim 

Bilişimin artan etkisiyle birçok meslek ortadan kalkmış, yeni birçok meslek ortaya çıkmıştır. Bu 

sürecin hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Eğitimin bu durumdan çıkaracağı görev, bireyin 

hayatının hangi döneminde nerede yaşayabileceği ve hangi işleri yapabileceği belirgin olmadığından, 

herkese en az iki meslek kazandırmak ve bireyleri “geliştirilebilir insan kaynağı” olarak yetiştirmek 

olmalıdır (Çınar, 2009:26). 

Sanayi sonrası toplumun dayandığı yeni iş gücünün en çarpıcı yönü, sahip olduğu öğretim 

seviyesiyle ilgilidir. Başka bir deyişle, bilgi toplumu; gittikçe daha ileri seviyede yetiştirilmiş bir insan 

gücü istemektedir. Öğretim sisteminde şimdiye kadar görülmemiş bu genişleme, insan yetiştirmeye her 

zamankinden daha fazla verilen bu önem; şüphesiz, modern teknolojik ilerlemelerin eseridir (Yörük, 

Dikici ve Uysal, 2002:308).  

Bu noktada sibernetik bilimi ve uygulamalarıyla eğitimin kesiştiği konulardan birisi ise öğrenen 

ve öğreten sistemlerdir. Öğrenen makine, o zamana kadar oynamış olduğu oyunları bir teyp üstünde 

saklayıp daha belirli işlemlerle bunlar arasında tam o anda oynaması gereken oyunu seçip çıkarabilir. 

Kısaca öğrenme gücünü kullanabilir. Öğrenen makinelerin neleri öğrenip neleri öğrenemeyeceğinin bir 

ayırımı yapılmalıdır. Bir makine bazı davranışın şekilleri için diğer davranış şekillerini de tanıması 

koşuluyla,  ya istatistiksel bir seçimle yapılır ya da önceden belirli, katı ve değişmez davranışlar 

verilebilir (Wiener, 1982:208). 
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Öğreten robotlar, öğrendiklerini başkalarına da öğretme ya da “Soru sorup, aldığı karşılığa göre, 

düzeltme yaparak, doğru bilgiyi iletme” yapacak şekilde programlanabilirlerse, bunlar birer “Öğretmen 

Robot” olmaktadırlar. New York Üniversitesi, Bernard Baruch Koleji öğretim üyelerinden, Dr. Michael J. 

Freeman tarafından, öğrenim güçlüğü çeken çocuklara, 1974 yılında “Leachim” adında bir robot 

yapmıştır. Leachim, aynı anda değişik öğrenim düzeyindeki beş çocukla meşgul olabiliyordu (Akman, 

2003:156-157).   

Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan incelenen makalelerin içinde en 

çok “Eğitim Teknolojileri” alanında olduğu görülmektedir (Arık ve Türkmen, 2009:8). Siber eğitim, 

eğitim alanında yapılan araştırmalarda üst sıralarda yer almaktadır. 

Normal bir eğitimde okuluna giden öğrenci, o ders ile ilgili okul kitabındaki bilgilerden ve okul 

laboratuarında mevcut olan teknik imkânlardan yararlanabilmektedir. Oysa aynı konuyu internet içinde 

aramaya kalkışan bir öğrenci, bu konudaki bilimsel araştırmaları belirten bilgilerle “çok geniş bir 

öğrenim” elde edebilme ve çeşitli laboratuarlarda yapılan deney sonuçlarına kolayca ulaşabilme imkânına 

sahip bulunmaktadır (Akman, 2003:333). 

Bilişim, küreselleşme, yeni ekonomi vb gelişmelerin tamamı iyi eğitilmiş nitelikli insanları 

gerektirmektedir. Eğitim her zamankinden daha çok stratejik öncelikli bir yatırım alanı haline gelmiştir. 

Geleceğin etkili ülkeleri en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler olacaktır (Çınar, 2009:28). Ekonomisi ve 

teknolojisi ile bu etkili ülkelerden biri olan Güney Kore’nin eğitim politikaları üzerine araştırmalar 

yapılmıştır. 

Güney Kore’nin ülke çapındaki internet olanakları ve bilişim teknolojileri alt yapısı dünya 

standartlarında tasarlanmıştır. Ayrıca 2010 yılı itibariyle, 18 siber kolej ve üniversite çeşitli bilim 

alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim sağlamaktadır. Siber üniversite kavramının gelişmesi beraberinde 

yükseköğretimde uzaktan eğitime olan talebin artmasına yol açmıştır (Levent ve Gökkaya, 2014:13). 

Bilgisayarın öğretmenin ve bilgisayar ortamının (siber uzay) okulun yerini aldığı bir eğitimin, 

bilgi aktarımının az hata ile gerçekleşmesini sağlayabilmesine karşın, pek çok eksiklikleri ve mahzurları 

bulunduğu da görülmektedir. Her şeyden önce reel sosyal teması olanaklı kılan okul, teneffüste kurulan 

arkadaşlıklar, arkadaşıyla beraber öğlen yemeğini paylaşma, spor yapma, oyun oynama, okul çıkışı bir 

yerlere gitme gibi paylaşımlara zemin hazırlar. Oysa eğitim CD’leri ve İnternet üzerinden eğitim, okul 

arkadaşlığının sıcak ilişkilerini harekete geçirici bu olanaklara sahip değildir (Bostancı Ege, 2004:50-51). 

Teknolojik gelişmeler doğal olarak eğitimi de etkilemektedir. Bu yönde araştırmalar yapılmakta, 

projeler hazırlanıp uygulanarak siber eğitime gereken önem birçok toplum tarafından verilmektedir. 

Ülkemizde de bu konuda Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile 

etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlarla eğitim kalitesinin artırımı ayrıca öğrencilerin teknoloji ile erken 
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yaşta tanışmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, uzaktan eğitim olanağı, sanal üniversiteler, eğitim simülasyonları 

ve eğitim yazılımları gibi yeni uygulama alanları da ülkemizde gelişme göstermekte olan, siber eğitim ile 

ilgili kavramlardır.  

Sanal üniversite girişimlerinin birincil amacı, klasik eğitim veren üniversitelerin yerini almak 

değil, klasik eğitime katkıda bulunmak ve alternatif bir öğrenme aracı ve kurumu olmaktır. 

Üniversitelerin birbirleriyle ilişki kurarak, kampüsler arası ders transferinin sağlanması, öğrencilerin diğer 

üniversitelerden ders alabilmeleri, birbirlerinin akademik ortamlarını teneffüs edebilmeleri, iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeleri kullanarak hizmet veren sanal üniversite girişiminin asıl amaçlarındandır 

(Karasar, 2004:121).  

Bilişim toplumunda bilginin sürekli yenilenmesi ve büyük miktarlara ulaşması yaşam boyu 

eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bireyi yaşamı boyunca okulda tutmak olanaksızdır. İşyerlerinin aynı 

zamanda birer eğitim kurumu olarak işlev kazanması söz konusudur. Eğitim bağlamında eğitim 

yöneticileri birer eğitim lideri haline getirilmeli ve insan kaynağını geliştirme rolü öne çıkarılmalıdır 

(Çınar, 2009:26). 

Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarına rağbetin fazla olmasının en önemli 

nedenlerinden birisi bireyin zaman ve mekan olarak özgür kalmasıdır. Öğrenenin istediği yer ve zamanda 

öğrenme sürecini başlatıp, istediği anda sürece müdahale edebilmesi gerçekten çok büyük özgürlüktür. 

Yakın geçmişe kadar masaüstü bilgisayarlarla, sabit telefon hatlarıyla gerçekleşebilen internet bağlantısı, 

bir anlamda yer ve zaman bağımsızlığı açısından tam bir özgürlük sunamıyordu. İnsanların dünyaya 

açılabilmesi için büyük bir masaüstü bilgisayara ve kablolara ihtiyaç duymaları farklı arayışları da 

beraberinde getirdi; istedikleri her yerde pratik olarak kablosuz erişim sağlamak. Öncüleri arasında el 

bilgisayarlarını gösterebileceğimiz mobil teknolojilerin ortaya çıkış gerekçesi budur (Bulun, Gülnar ve 

Güran, 2004:166). 

Eğitimsel bakış açısıyla, kullanıcılarının çoğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çevrimiçi 

sosyal ağlara katılım, üniversitenin bizzat kendisinin akademik bağlamda insanların birbirleriyle 

etkileşime girdiği bir ortam olması sebebiyle öğrenciler için öğrenme deneyimi sunmaktadır (Ekici ve 

Kıyıcı, 2012:158). 

E-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri 

tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT 

Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları 

sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2014). 

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve 

okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme 
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sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, 

ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD panel etkileşimli tahta 

ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet 

bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını 

sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT 

destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-içerikler oluşturulacaktır (MEB, 2014). 

Gelecekte Sibernetik 

Siber yaşam örneğin, nüfus cüzdanlarımızdaki, ehliyetlerimizdeki ya da kredi kartlarımızdaki 

bilgilerin tümünü kolumuza yerleştirilecek tek bir çip içinde taşımamız mümkün olduğu bir yaşam 

olabilir. Ayrıca bilgisayarlarımızı kullanmak için kullandığımız klavye ya da farelerimiz de kendilerini 

çöp kutusunda bulabilirler. Çünkü sinyal alış-verişi istenen boyutta gerçekleştirilebilirse, bilgisayarımızın 

göndereceğimiz bir sinyali yorumlayarak istediğimiz işlemi gerçekleştirmesi mümkün olabilir. Hatta 

insanların da bilgisayarlar gibi bir ağ yoluyla birbirlerine bağlanması ve böylece bir insanın beyninin, ağa 

bağlı diğer tüm beyinlerle iletişim kurması sağlanabilir. Londra’daki University of Reading’in Sibernetik 

Bölümü araştırmacılarından olan Warwick ve ekibiyse bunların da ötesine giderek, insanların beynine de 

bilgisayarlara olduğu gibi fazladan bellek ekleyebilecekleri düşüncesinde. Bu teknoloji, kendine tıpla 

ilgili de pek çok uygulama alanı bulacak görünüyor. Örneğin, ultrasonik bir radar kullanarak görme 

özürlü bir kişinin yeniden görmesi sağlanabilir. Bilgisayarlardan beyine gönderilecek olumlu sinyaller, 

çeşitli akıl hastalıklarına da çözüm getirebilir. Hatta doktorlar, hastalarının vücutlarına yerleştirdikleri 

çiplere bilgisayar yoluyla komutlar gönderip belli maddelerin yayılmasını sağlayarak, siber hap 

kullanımına başlayabilirler (Ünlü, 2014:64). 

Geleceğin teşhisi açısından enformatik büyük olanaklar getirebilir. Suçlunun geleceğinin teşhisi 

üzerinde durulacak bir konudur. Şüphesiz insanların geleceğini teşhis bir tahminden ileri gidemez. Fakat 

La Place'in dediği gibi ‘hayatın en önemli meseleleri çok defa ihtimal problemlerinden başka bir şey 

değildir’. Şimdiye kadar bir suçlunun ilerde nasıl bir yaşantı içinde olabileceğinin teşhisinde “bugün 

işlenmiş bir suçun yarın hangi suça sürükleyeceği”, “suçlunun psikolojik kişiliğinin analizi”, “belli suçları 

işleyenlerden yüzde ne kadarının tekrar suç işlediğini tayin için istatistikler” ve daha pek çok unsurlara 

göre bazı tahminler mümkün olabilmektedir. Fakat bütün insanların suçlarının pek karışık, adet'çe pek 

üstün nedenlerinin enformatik ile bir sisteme bağlanması bazı mütalâalara dayanarak bir çeşit “suçluluk 

determinizm”ini bulabilmek insanlık için pek ilginçtir. Belki de suçları işlemeden önlemek yolundaki 

bilimsel inancın soyluluğu bu yolla kanıtlanacaktır (Erem, 1974:4). 

Günümüzde siber telefonlar yardımıyla, çocuğumuzun arkadaşımızın nerede olduğunu, 

bilinmeyen bir adresin navigasyon yardımıyla kolaylaştığını, milyonlarca kişinin girdiği sınavların bir iki 
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günde nasıl sonuçlandırıldığını, bankacılık sektöründe işlemlerin internetten kısa sürede çözümlendiğine 

şahit olunmaktadır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hayatımızın her alanında teknolojik bağımlılığın var olacağı bir geleceğe çok uzak olmadığımız 

sıradan bir elektrik kesintisinde; aksayan iş sektörlerinden, etkilenen ekonomiden, doğan karmaşadan 

anlaşılabilmektedir. Aslında en çarpıcı olarak, elektrik ağında yaşanan bir sorundan veya internet 

altyapısından kaynaklı teknolojiden mahrum kaldığımız an hissettiğimiz duygular bize teknolojinin 

düşündüğümüzden daha fazla yaşamımızda yer aldığını göstermektedir. Günümüz toplumunda insanların 

cinsiyet, yaş ve meslek ayrımı olmaksızın her an çevrimiçi olmak bir zorunluluk olduğu şeklinde bir algı 

bulunmaktadır. 

Tüketimin de yüceltilmesiyle insanoğlunun kendi eliyle yarattığı, şekil verdiği makine ırkı insanı 

değişime zorlamakla kalmayıp inanılmaz bir bağımlılık yaratır. Öyle ki makine olmadan bir yaşam 

düşünmek artık imkânsız hale gelmiştir. Hatta bu değişime ayak uyduramayan hiç bir canlı yaşamını 

devam ettiremez. Köpekler otomobillerin altında kalmamayı, böcekler kalorifer deliklerinde yaşamayı, 

leşçiller asfaltları kollamayı öğrenerek modern dünyaya uyum sağlamak açısından evrim basamağında 

kendi paylarına düşeni yaparlar (Atılgan, 2007:2-3). 

İnternet, hiç şüphesiz, günümüz insan yaşamının ayrılmaz bir öğesi haline geldi. Bugün dünyada 

3 milyardan fazla insan interneti kullanıyor. 2015 yılına gelindiğinde ise internete bağlı cihaz sayısının 

insan nüfusunda daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Günlük yaşamın ötesinde internetin sosyal, siyasal ve 

askeri yaşamda bir güç faktörü, ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için hayati 

öneme sahip bir altyapı olduğu da tartışmasız bir gerçek olduğudur. İnternetin yarattığı bu güç karşısında, 

son yıllarda, internete bağımlı dünya devletleri, bunların kurdukları organizasyonlar (NATO, AB gibi) ve 

dolayısı ile Türkiye ciddi bir konsantrasyonla yeni bir güvenlik konseptine yoğunlaştı: Siber Güvenlik 

(Demircioğlu, 2014:39). 

Toplum ve devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi, bireylerin bu hizmetleri güvenli ve sağlıklı 

biçimde almasına bağlıdır. Bir birleriyle etkileşimli çalışan sistemlere yapılacak bir olası saldırı bir anda 

tüm toplumu etkileyebilecek boyutlara ulaşabilir, telafisi güç sonuçlar doğurabilir (Şahinaslan ve ark,  

2013:2). Küreselleşme ve teknoloji ile birlikte sınırların eski önemini kaybetmesi sonucu insanlık tek 

topluma dönüşmektedir. Bu durumda tehlikenin boyutları da her geçen gün artmaktadır. 

21. yüzyılın bu ilk yarısında dünya nüfusunun azımsanamayacak bir kısmı tıp teknolojisinin de 

yardımıyla vücutlarındaki teknolojik aletler sayesinde yaşamaktadır (Atılgan, 2007:3). Sağlık alanında 

siber gelişimler sonucunda, biyonik organ ve uzuv yapılabilir hale gelinmiştir. Robot doktor ve robot 
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hasta bakıcılarla sağlık hizmetleri verilmesi gündeme gelmiştir. Ayrıca birçok hastalığın tedavi ve 

tespitlerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

Uygulama alanları çok fazla olan Sibernetik, günümüzde Teknik bilimler başta olmak üzere 

Askeri, Sağlık, Uzay, Hukuk, Sosyal ve Eğitim bilimlerinde bunların dışında günlük hayatımızda Üretim, 

İletişim, Ulaşım, Ekonomi sektörlerinde ayrıca Bilim Kurgu, Sinema ve Sanat gibi alanlarda 

uygulanmaktadır. Günümüzde hemen her alanda uygulaması olmasına karşılık sibernetik konusunda 

ülkemizde yeterince çalışma yapılmamıştır. Unat (2004)’ın yaptığı çalışma bunu destekler niteliktedir. 

Çalışmaya göre; sibernetik konusunun Cumhuriyet döneminden 2004’e kadar ülkemizdeki tüm teknoloji 

ve mekanik çalışmalar içinde yeri %0,5dir. Ancak bu noktada otomatlar konusu ve sibernetik bilgini El-

Cezeri konulu çalışmaları da birlikte ele almak daha uygun olacaktır. Bu durumda otomatlar konulu 

çalışmaların oranı %5,8 ve El-Cezeri ile ilgili çalışmaların oranı olan %3,7 sibernetik konusu kapsamında 

düşünüldüğü zaman bu çalışmaların ülkemizdeki tüm teknoloji ve mekanik çalışmalara oranı %10 

olmaktadır. 

Ayrıca teknolojik gelişmeler neticesinde iletişimin yeni yolları ve sosyal medya ile toplumsal 

kabul, mahalle baskısı, zorbalık gibi sosyolojik kavramların sanal karşılıkları hayatımıza girmiştir. 

Bunlar, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların beğenilmesi isteği ve onaylanmama korkusu, 

arkadaş ve takipçi sayıları, siber zorbalık gibi durumlar, artık insanları gerçek yaşamdaki karşılıkları 

kadar etkileyebilmektedir. Gerçek yaşamdaki işsiz, boş gezmek davranışı bile sanal ortamda siber 

aylaklık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapay zekanın aritmetiksel işlemlerde kabul edilebilecek bir şekilde insandan üstün bir hıza ve 

doğruluğa sahip olduğu bilinmektedir. Fakat hayal gücü gerektiren konularda henüz aynı durumdan 

bahsedilememektedir. Yani edebiyat, müzik, resim, heykel gibi sanatsal uğraşılarda orijinal eserler 

üretme, keşif ve buluş şeklinde sonuçlanacak davranışlar ve felsefe gibi soyut düşünsel konularda 

üstünlük insandan yana gözükmektedir. Bu durumun ne kadar süreceğini zaman gösterecektir. 

Öneriler 

- Siber yaşam konusunda gerekli yeterliliklere sahip bir bilgi toplumuna dönüşebilmek için 

siber eğitime gereken önem gösterilmelidir. Öğretmenlerin de bu toplumun inşasına sahip 

donanımda yetişmesi sağlanmalıdır. 

- Türkiye’de siber yaşam ve siber eğitim konularında kamuoyu oluşturmaya yönelik 

sempozyum ve seminerler yapılmalıdır. 

- Siber yaşamın yarattığı, cep telefonu, sosyal medya (facebook, twitter v.b.) gibi iletişim 

araçlarının etik sorunlarına da dikkat çekilmelidir. 
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ÖZET 

Eğitim talebinin artması, öğrenci sayısının ve bilgi miktarının çoğalması, öğretilecek içeriğin daha karışık 
bir hal alması ve bireysel eğitimin önem kazanması gibi nedenlerle bilgisayarın eğitimde kullanılmaya başlaması, 
Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamalarını başlatmıştır (Odabaşı, 1998). 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Eğitimde FATİH projesi ile 
etkileşimli tahtalar öncelikle ortaöğretim okulları olmak üzere sınıflardaki yerlerini almıştır. Eğitimde FATİH 
Projesi, fırsat eşitliğini sağlamak ve teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme 
etkililiklerinde yerini alması hedeflendiğinden, yapılan çalışmaların anlamlı ve yerinde kullanılması gerekmektedir.  

Bu araştırma ile Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahtaların kullanıldığı okullarda; yönetici ve öğretmen 
görüşleri betimlenmeye çalışılmış, çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılında Osmaniye ili sınırları içinde bulunan ve 
Eğitimde FATİH projesi uygulanan okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. FATİH Projesi'ni kullanım 
düzeylerine ilişkin görüşleri ölçmek için ise Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fatih 
Proje Ekibi tarafından hazırlanan Fatih Projesi Kullanım anketinden yararlanılmıştır. 

Araştırma ile okullarda etkileşimli tahta, bilgisayarın rahatlıkla kullanıldığı, ancak e-içeriğin hazırlama ve 
geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma; proje kapsamında yapılan çalışmaların etkililiğinin artırılması, 
mevcut durumun tespiti ve tespitlerden hareketle gelişim planlarının hazırlanması ve sorunlara çözüm aranması 
açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, etkileşimli tahta, e-içerik. 

ABSTRACT 

Computer based education applications have been started because of the usage of computers in education 
and owing to the reasons that the rise in education demand,  student numbers and numbers of information and also 
individual learning is considered important  (Odabaşı 1998).    

By the help of fatih project  carried on by National Education Ministry and Transportation 
Ministry,interactive boards are used in the classes especially in secondary education schools. 

Fatih project in education has to be used productively and significantly in order to improve technology and 
to have opportunity equality in education. 

Thanks to this research; at schools in which the interactive boards are used in the scope of fatih project it is 
tried to determine the teachers’ and drirectors’  point of views and screening method is used in this workout. 

mailto:zhl.nc@windowslive.com


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

347 

The study phase of the research is constituted by the teachers who are in the boundary of Osmaniye city in 
2014-2015 education and instruction year and working at schools in which fatih project is applied. In order to 
consider fatih project about its usage level fatih project usage questionnaire which  is prepared by the National 
Education Ministry Education Technologies General Directorship Project Team is benefitted.With  this research at 
schools it is understood that interactive boards and computers are used easily but it is necessary that e- contents has 
to be prepared and improved. This research is important for improving the effects of studies in the scope of the 
project establishing of the existing condition and preparation of the improving plans and finding solutions to the 
problems. 

Key Words: Fatih project, interactive board, e-content. 

 

 

1.GİRİŞ 

Eğitim-öğretim sürecinde bilgisayar destekli eğitimin etkililiği okul yöneticilerini de bu konu 

üzerinde ciddi olarak düşünmeye yöneltmiştir. Bu sayede eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde 

teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanma ve sorunları bu yolla çözme da girişimleri arttırılmıştır. 

Eğitim süreci ve niteliğinin artmasında önemli rol oynayan bu yeni yaklaşım öğretim çalışmaları için 

olduğu kadar yönetim kademesinde de teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi hızlanmıştır. Buna 

paralel olarak Bilgisayar Destekli Eğitimin kullanımını desteklemesi ve eğitim-öğretimin daha anlamlı ve 

kalıcı olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı, eğitim-öğretimde konuları daha iyi 

anlatma ve kavratma, konuların önemli ve temel noktalarını belirtme, ilgi, dikkat ve öğrenme arzusunu 

yüksek tutmada Bilgisayar Destekli Eğitimden faydalanılmaktadır. Bu nedenle Bilgisayar Destekli 

Eğitim, çok sayıda bilgiyi saklayabilme, işleyebilme, istenilen bilgiyi çok az sürede geri getirebilme, 

görsel, işitsel ve katılımı sağlayan özellikleriyle bilgiyi zengin biçimde sunabilme yönüyle büyük bir 

potansiyel oluşturmaktadır (Tuna, 2005). 

Gelişmekte olan ülkemizde, eğitim teknolojileri alanına yatırımlar hızla artmaktadır. Bu 

yatırımlara son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 

Eğitimde FATİH projesi örnek olarak gösterilebilir. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat 

eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının 

öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı 

için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okullara gereken teknolojik altyapıyı sağlaması 

için tasarlanmıştır. (FATİH Projesi, 2013). 

 

 

Problem Durumu 
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Eğitim, insanın doğuştan kazandığı saklı güçlerin ve becerilerin açığa çıkarılmasında, onun daha 

güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık olarak gelişme ve büyümesine hizmet etmiştir. Teknoloji 

ise, insanoğlunun eğitim yoluyla elde ettiği bilgi ve becerilerin daha etkin daha verimli biçimde 

yararlanabilmesinde, onları daha sistemli ve bilinçli olarak uyguluya bilmesinde yardımcı olmuştur. 

Böylece eğitim ve teknoloji insanoğlunun mükemmelleştirilmesi, kültürlenmesi ve geliştirilmesi, doğaya 

ve çevresine karşı etken ve nüfuzlu, üstün bir unsur haline gelmesinde önemli bir faktör olmuştur (Alkan, 

1997). İnsanın yetileriyle teknolojinin gücünün birleşerek uygulandığı her alanda verim artacaktır. Bu 

beraberinde değişimi ve değişle beraber toplumların yeniden kurgulanmasını getirecektir.   

Günümüz insanını yakından ilgilendiren önemli sorunların başlıca kaynağı değişimdir. Bu 

değişimin boyutları arasında ekonomik, politik, sosyal ve benzeri boyutları saymak mümkündür. Ancak, 

günümüzde değişimin özellikle önem taşıyan bir yönü teknolojik yeniliklerdir. Teknoloji aslında, diğer 

alanlardaki gelişmelerin de temel uyarıcısı olmaktadır (Karakaş, 2002). Teknolojide yaşanan gelişimler iş 

hayatını ve sosyal hayatı etkilemektedir. Teknolojiye karşı direnç ne kadar fazla olursa olsun insanlık 

tarihi göstermektedir ki değişimin önüne geçilememektedir. 

Teknoloji yönetimi; yöneticilik ile teknik uzmanlık arasında bir ilişki kurmakta, işletmenin 

rekabet edebilmesi ve büyüyebilmesi için hangi teknolojiye ne şekilde yatırım yapılacağı, teknolojinin 

hangi biçimde üretilebileceği, ne şekilde geliştirilebileceği ve nasıl pazarlanacağı, işletmenin 

organizasyon yapısının yeni teknolojik gelişmelere göre ne şekilde değiştirilmesinin gerektiği ve sahip 

olunan teknolojiyle işletmelerin izleyeceği rekabet tekniklerinin neler olması gerektiği gibi konularla 

ilgilenmektedir (Sarıhan, 1998). 

Teknoloji transferi, tekno-ekonomik karakterli bilgi ve deneyimin firmalar, sektörler, bölgeler ve 

toplumsal ekonomiler arasında ki hareketi veya bir bilginin veya bilgi paketinin vericiden alıcıya 

aktarılmasıdır. Bu işin kolay tarafı olarak görülür, başlangıçta geçerliliği olan bu yöntem sürekli olursa 

etkisini yitirir, pahalı hale gelir. Bunun yanında Ar-Ge'de ise araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye 

yönelik yapılan bilimsel teknolojik etkinliklerdir. Geliştirme ise hazırda bulunan bilgiyi veya teknolojiyi 

yeni düzenlemelerle daha doğru yönlendirme faaliyetidir (Harpaz ve Meshoulam, 1997:148). Bilim ve 

teknoloji ilerlerken buna kapalı kalmak, toplumlar arası etkileşimler düşünülünce gönüllü olarak gelişimi 

reddetmektir. 21. Yüzyıl Dünyasında teknoloji alış-verişi hızlı ve sürekli olarak gerçekleşmektedir. Bu 

etkileşim beraberinde kültürleşmeyi de getirmekte, teknoloji ile kültür arasındaki korelasyon artmaktadır. 

Öz kültür eşliğinde teknolojideki gelişmelerde ön sıralarda olmak bir çok ülkenin gelecek hedefleri 

arasındadır.   

Bilgi teknolojileri; veriyi elde etme, işleme, iletme, sunma ve kullanma ile ilgilenen teknolojinin 

bütün fonksiyonlarını kapsamaktadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri, hem donanım hem yazılım olmak 

üzere bilgisayarları, bilgisayarlara bağlı çevre donanımları, iletişim araçları ve ağlar, fotokopi makineleri, 
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faks makineleri, bilgisayar kontrollü fabrika makineleri, otomasyon sistemleri, robotlar, videolar ve diğer 

ilgili araç ve gereçleri içine almaktadır. Bilgi teknolojisinin bütün bu araçları çok önemlidir ve 

organizasyonsal çevre içinde, hem şimdi hem de gelecekte kullanılacağını göz ardı etmemek 

gerekmektedir (Martin, Dehayes, Hoffer, Perkins, 1991). 

Bilgi teknolojileri, günümüz toplumunu bilgi toplumu seviyesine eriştiren en önemli faktördür. 

Bilgi teknolojileri ile birlikte verinin işlenme, depolanma ve aktarımı kolaylaşmış, bu da insanlığın sahip 

olduğu bilgi birikimini artırmıştır. Veri iletimini kolaylaştırması nedeniyle globalleşme sürecini de 

hızlandıran bilgi teknolojileri, toplumları, sanayinin, seri üretimin ve makinenin temel değer sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna dönüştürmüştür. Ortaya çıkan yeni toplum modelinde; birey merkezi bir 

konuma sahip olmuş, kendine güveni, bilgi birikimi ve estetik anlayışı artan birey içinde bulunduğu 

toplumu ve organizasyonları değiştirmek için katılıma yönelmiş ve demokratikleşme sürecini 

hızlandırmıştır (Sancak ve Güleç, 2009) 

Okul yöneticilerinin teknolojik lider olarak sorumluluk zihniyetine sahip olmaları ve teknolojik 

lider olarak sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için bir takım yeterlikleri kazanmaları ve 

geliştirmeleri bir mecburiyet haline gelmiştir. Yeterlik bir davranışı gerçekleştirebilmek için gerekli olan 

bilgi ve beceriyi elde etmiş olmak olarak tanımlanabilmektedir (Başaran, 2000). Teknoloji ne kadar 

gelişmiş olursa olsun sınıf ortamı öğretmensiz düşünülemez. Burada önemli olan bu hızlı gelişim 

karşısında öğretmenin nasıl bir tutum takınacağıdır. Yapılan araştırmalar gelişen ve değişen bilim ve 

teknolojiye rağmen sınıf öğretmenlerinin kendilerini bu gelişmelere paralel olarak yetiştiremediklerini ve 

eğitim teknolojilerini kullanmaları hususunda önemli sayılabilecek miktarda yetersizliklerinin olduğunu 

göstermektedir (Yılmaz, 2007 ). 

Çağın gerektirdiği öğretmen figürüne uygun olarak öğrenci tarzı da değişikliğe uğramaktadır. 

Artık kalın kitapları ezberleyen, kuru bilgilerle beyinleri doldurulan, öğrendiği bilgileri nerede ve nasıl 

kullanacağını bilmeyen öğrenci tipi yerine; hangi bilgiyi nereden ve nasıl elde edeceğini bilen, eleştirel 

düşünceye sahip öğrenci, bilgi çağının öğrenci tarzıdır (Şimşek, 2002). 

AMAÇ 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Eğitimde FATİH 

projesi çalışmalarıyla etkileşimli tahtalar öncelikle ortaöğretim okulları olmak üzere sınıflardaki yerlerini 

almıştır. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki 

teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının ile öğrenme-öğretme etkililiğinin 

arttırılması hedeflendiğinden, yapılan tüm bu çalışmaların anlamlı ve yerinde kullanılması gerekmektedir. 

Bu araştırma; proje kapsamında yapılan çalışmaların etkililiğinin artırılması, mevcut durumun tespiti ve 

tespitlerden hareketle gelişim planlarının hazırlanması ve sorunlara çözüm aranması açısından önem arz 

etmektedir.  
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Problem 

Eğitimde FATİH Projesinin kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri nelerdir? Sorusu 

araştırmanın problem cümlesidir. 

Alt Problemler 

a) Okul yöneticilerinin Fatih Projesine ilişkin algıları nelerdir? 

b) Öğretmenlerin Fatih Projesine ilişkin algıları nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu araştırma ile Osmaniye ili-ilçelerinde Fatih projesi kapsamında etkileşimli tahtaların 

kullanıldığı okullarda; eğitimde FATİH Projesinin kullanımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri 

betimlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.  

Genel lise yönetici ve öğretmenlerinin uygulanmakta olan Eğitimde FATİH projesini kullanım 

düzeyleri ölçülürken, alan yazın taraması yapılarak alan yazında yer alan ölçeklere bakılmıştır. Milli 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü FATİH Proje ekibi tarafından hazırlanan 

"FATİH Projesi Anketi" başlıklı anketin maddelerinin uyarlanmasına alan yazın taraması sonucu elde 

edilen ilgili maddeler de eklenerek toplamda 40 maddeden oluşan "Eğitimde FATİH Projesinin 

Kullanımına İlişkin Görüşler Anketi" başlıklı yeni bir ölçek elde edilmiştir.  

Anket 5'li Likert tipinde olup, katılımcıların olumlu görüşe sahip oldukları maddeler için 

"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğinden "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneğine doğru 5-4-3-2-1 şeklinde 

puanlanmış ve olumsuz görüşe sahip oldukları maddeler için de "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneğinden 

"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine doğru 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Anketin tümü için 

Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Toplam güvenirlik düzeyi .8500’dır.  

Evren-Örneklem  

Araştırmanın çalışma evrenini, 2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılında Osmaniye ili sınırları içinde 

bulunan ve Eğitimde FATİH projesi uygulanan okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi, Osmaniye ili sınırları içinde bulunan ve Eğitimde FATİH projesi 

uygulanan okullarda görev yapan 33 yönetici ile 327 öğretmen olmak üzere 360 katılımcıdır. 

Katılımcıların 102’ si kadın, 258 erkektir. Eğitim durumlarına göre 320’ si lisan, 40’ ı lisan üstü öğrenime 

sahiptir. Görev sürelerine göre görev süresi 1-5 yıl arasında olan 40, 6-12 yıl arası olan 63, 13-20 yıl arası 

olan 139 ve 21 yıl üzeri olan 118 kişiden oluşmaktadır. 
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Veri Toplama Ölçeği 

FATİH Projesi'ni kullanım düzeylerine ilişkin görüşlerini ölçmek için ise Milli Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fatih Proje Ekibi tarafından hazırlanan FATİH Projesi Kullanım 

Anketinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

“Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” belirlenmesi 

için yapılan araştırmada cinsiyete göre, öğrenim durumlarına göre, lisan ve lisan üstü olarak 2 grup; 

kıdem yıllarına göre kıdem süresi 1-5 yıl arasında olanlar, 6-12 yıl arası olanlar, 13-20 yıl arası olanlar ve 

21 yıl üzeri olanlar olarak 4 grup oluşturulmuş ve toplanan veriler karşılaştırılmıştır.  

Araştırmada Osmaniye ilinde; Fatih projesinin uygulandığı okullarda görev yapan 33 yönetici ile 

327 öğretmen görüşleri alınmıştır.  102’ si kadın, 258’ i erkek, eğitim durumlarına göre 320’ si lisan, 40’ ı 

lisan üstü öğrenime sahip, görev süresi 1-5 yıl arasında olan 40, 6-12 yıl arası olan 63, 13-20 yıl arası olan 

139 ve 21 yıl üzeri olan 118 kişiden oluşan örneklemeye “Eğitimde FATİH Projesinin Kullanımına 

İlişkin Görüşler Anketi” uygulanmıştır.  

Eğitimde Fatih Projesinin kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri SPSS programı ile 

analiz edilerek sonuçlar tablolar şeklinde gösterilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre Eğitimde FATİH Projesi Kullanımına İlişkin t-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N 
 

SS Sd t p 

FATİH Projesi Kullanımı 
Kadın 102 2,75 ,567 

358 - ,982 ,327 
Erkek 258 2,81 ,561 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin Eğitimde FATİH projesi 

kullanımına ait görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır (t (358)= - ,982; p> 

,05). Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde erkek yönetici ve öğretmenlerin görüşleri ( = 2,75) ile 

kadın yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin ( = 2,81) birbirine benzer ve kısmen olumsuz olduğu, 

kararsızlık düzeyinde seyrettiği söylenebilir. 

Tablo 2. Eğitim Durumu Değişkenine Göre Eğitimde FATİH Projesi Kullanımına İlişkin t-Testi 

Sonuçları 
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 Eğitim Durumu N 
 

SS Sd t p 

FATİH Projesi Kullanımı 
Lisans 320 2,77 ,578 

358 -2,213 ,028* 
 

Lisansüstü 40 2,98 ,373 

* p< ,05 düzeyinde anlamlı fark vardır.      

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin Eğitimde FATİH projesi 

kullanımına ait görüşleri arasında eğitim durumu değişkenine göre anlamlı fark tespit edilmiştir (t(358)= -

2,223; p< ,05). Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde lisansüstü eğitim almış yönetici ve 

öğretmenlerin görüşlerinin ( = 2,98), lisans mezunu yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine ( = 2,77) 

oranla daha olumlu olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Görev Değişkenine Göre Eğitimde FATİH Projesi Kullanımına İlişkin t-Testi Sonuçları 

 Görev N 
 

SS Sd t p 

FATİH Projesi Kullanımı 
Yönetici 33 2,70 ,496 

358 -1,047 ,296 
Öğretmen 327 2,80 ,568 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin Eğitimde FATİH projesi 

kullanımına ait görüşleri arasında görev değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır (t(358)= -1,047; p> 

,05). Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde yöneticilerin görüşleri ( = 2,70) ile öğretmenlerin 

görüşlerinin ( = 2,80) birbirine benzer ve olumsuz olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Kıdem Değişkenine Göre Öğretmen ve Yöneticilerin Eğitimde FATİH Projesi 

Kullanımına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar Kıdem N 
 

SS Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ort. 

F p 

FATİH Projesi 
Kullanımı 

1 40 2,75 ,477 
Gruplararası 
Gruplariçi 
Toplam 

,558 
113,175 
113,732 

3 
356 
359 

,186 
,318 
 

,585 ,625 
2 63 2,75 ,613 
3 139 2,78 ,461 
4 118 2,85 ,663 
Toplam 360 2,79 ,562 

1= 1-5 yıl, 2= 6-12 yıl, 3=13-20 yıl, 4=21 yaş ve üstü 
 

Kıdem değişkenine göre araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin FATİH projesi 

kullanımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (F(3-356)= ,585; p>,05).  
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Aritmetik ortalamalar değerlendirildiğinde 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip yönetici ve öğretmen görüşlerinin 

( = 2,85) diğer öğretmenlere oranla kısmen daha olumlu olduğu söylenebilir. 

TARTIŞMA 

“Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” belirlenmesi 

için yapılan araştırma cinsiyete göre değerlendirildiğinde; katılımcıların 102 kadın, 258 erkektir.  

Eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark 

bulunmamıştır. Değerleri incelendiğinde erkek yönetici ve öğretmenlerin görüşleri ile kadın yönetici ve 

öğretmenlerin görüşleri birbirine yakın ve benzerdir. İki grubun görüşleri birbirine yakın olmakla beraber 

erkek yönetici ve öğretmenlerin kadınlara oranla çok küçük de olsa olumlu değerlendirmiştir. Genel 

anlamada her iki grubun eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri kısmen olumsuz ve kararsız 

denilebilir. 

“Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” belirlenmesi 

için yapılan araştırma eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde; katılımcıların eğitim durumlarına göre 

320’ si lisan, 40’ ı lisan üstü öğrenime sahiptir. Eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri 

arasında lisans düzeyinde eğitim durumu sahip olanlar ile lisansüstü eğitimi düzeyinde olanlar arasında 

farklılık tespit edilmiştir. Lisansüstü eğitim almış yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin aritmetik 

ortalama değerleri 2,98 iken, lisans mezunu yönetici ve öğretmenlerin görüşleri aritmetik ortalama 

değerleri 2,77 olarak bulunmuştur. Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde lisansüstü eğitim almış 

yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin lisans mezunu yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre daha 

olumludur. Genel anlamda değerlendirildiğinde her iki grubun da eğitimde Fatih Projesinin kullanımına 

ilişkin görüşlerinin kısmen olumsuz olduğu söylenebilir.  

“Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” belirlenmesi 

için yapılan araştırma görevlerine göre değerlendirildiğinde; katılımcıların 33’ ü yönetici, 3272 si 

öğretmendir.  Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin eğitimde FATİH projesi kullanımına ait 

görüşleri arasında fark bulunmamıştır. Yöneticilerin görüşlerinin aritmetik ortalama değerleri 2,70, 

öğretmenlerin görüşlerinin aritmetik ortalama değerleri 2,80’ dir.  Yöneticilerin görüşleri ile 

öğretmenlerin görüşlerinin birbirine benzer ve olumsuz olduğu görülmektedir. 

 “Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” belirlenmesi 

için yapılan araştırma görev süresine göre değerlendirildiğinde; katılımcıların görev sürelerine göre 1-5 

yıl kıdeme sahip olan 40, 6-12 yıl arası kıdeme sahip olan 63, 13-20 yıl arası kıdeme sahip olan 139 ve 21 

yıl üzeri kıdeme sahip olan 118 kişidir.  Araştırma katılımcıların görev süresi 1-5 yıl olanların 

görüşlerinin aritmetik ortalama değerleri 2,75, görev süresi 6-12 yıl arası olanların görüşlerinin aritmetik 

ortalama değerleri 2,75,  görev süreleri 13-20 yıl arası olanların 2,78, görev süresi 139 ve 21 yıl üzeri 
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olanların görüşlerinin aritmetik ortalama değerleri 2,79’ dur. Kıdem değişkenine göre araştırmaya katılan 

öğretmen ve yöneticilerin FATİH projesi kullanımına ilişkin görüşleri arasında bir farklılık 

bulunmamıştır.  Aritmetik ortalamalar değerlendirildiğinde 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin diğer öğretmenlere oranla kısmen daha olumlu olduğu söylenebilir. Genel anlamda 

değerlendirildiğinde katılımcıların eğitimde Fatih projesinin uygulanmasına yönelik görüşleri kısmen 

olumsuz olduğu söylenebilir. 

SONUÇLAR - ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Erkek yönetici ve öğretmenlerin görüşleri ile kadın yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 

birbirine yakın ve olumsuzdur.  

Eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri arasında lisans düzeyinde eğitim durumu sahip 

olanlar ile lisansüstü eğitimi düzeyinde olanlar arasında farklılık tespit edilmiştir. Lisansüstü eğitim 

görmüş olan yönetici ve öğretmenlerin lisans mezunu yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre daha 

olumludur.  

Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin eğitimde FATİH projesi kullanımına ait görüşleri 

arasında fark bulunmamıştır. Yöneticilerin görüşleri ile öğretmenlerin görüşlerinin birbirine benzer ve 

olumsuzdur. 

Kıdem değişkenine göre araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin FATİH projesi 

kullanımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  Aritmetik ortalamalar 

değerlendirildiğinde 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip yönetici ve öğretmen görüşlerinin diğer öğretmenlere 

oranla kısmen daha olumlu olduğu söylenebilir.  

 

Öneriler 

Eğitimde FATİH projesi kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin olumsuz görüşe sahip 

olmalarının nedenlerinin araştırılması, 

Eğitimde FATİH projesi kullanımına yönelik olarak lisansüstü eğitime sahip olanların görüşleri 

daha olumlu olduğundan, projenin kullanımının arttırılması yönünde, yönetici ve öğretmenlerin lisansüstü 

öğrenim görmesi, 
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Eğitimde FATİH projesi kullanımına yönelik kıdemli öğretmenlerin daha olumlu görüşe sahip 

olma nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, yabancı diller yüksekokullarındaki hazırlık öğrencilerinin algılarına göre 
okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesidir. 

İlişkisel tarama türündeki bu araştırmada veriler nicel yöntemle toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıtlı 29 sınıfa dağıtılmış 588 İngilizce hazırlık 
öğrencisi, örneklemini ise bu 29 alt tabakadan 13’er tane basit tesadüfi yöntemle seçilen 358 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğrenci Kontrol İdeolojisi (PCI) ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve 
öğrencilerin akademik başarılarına kriter olarak alınan 2 adet Başarı Sınavı  (Achievement exam) notlarına yönelik 
soruyu da Kişisel Bilgiler Formu ile toplanmıştır. 

Genel olarak araştırma sonuçları kapsamında; okutmanların ne tam olarak gözetimci ne de insancıl öğrenci 
kontrol ideolojisine sahip oldukları; hazırlık öğrencilerinin çoğunluğunun yaşam doyum düzeylerinin oldukça 
yüksek olduğu, okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyumları ve akademik başarıları 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ve son olarak öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri ile akademik başarıları 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okutman, Öğrenci Kontrol İdeolojisi, Yaşam Doyumu, Hazırlık Okulu 

ABSTRACT 

The main aim of the present study is to investigate the correlations between instructors’ pupil control 
ideology and life satisfaction and academic achievement of students at schools of foreign languages according to the 
preparatory students’ perceptions. 

The survey model study attempts to answer the research questions. The randomly chosen stratified sample 
consists of 358 students attending the School of Foreign Languages at Mugla Sıtkı Kocman University. Data was 
gathered through “Pupil Control Ideology Scale” and “Life Satisfaction Scale”. And also a questionnaire was given 
to get the demographics of the students, including the achievement exam results that are criteria for academic 
achievement of the students. 

In general, according to the results, instructors have a moderate level of both humanistic and custodial pupil 
control ideology; most of the preparatory class students have quite high level of life satisfaction; there isn’t a 
meaningful correlation between instructors’ pupil control ideology and students’ life satisfaction and academic 
achievement; and finally there isn’t a meaningful correlation between students’ life satisfaction and academic 
achievement. 

Keywords: Instructor, Pupil Control Ideology, Life Satisfaction, Preparatory School 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde globalleşmenin giderek hız kazanmasıyla yabancı dil bilmek daha önemli hale 

gelmekte ve dolayısıyla da yabancı dil öğrenmeye olan talep artmaktadır. Bu konuda en fazla talebin 

özellikle İngilizceye karşı olduğu anlaşılmaktadır. Harmer (1999) ve Yen’e (2008) göre İngilizce; okul 

müfredatları, mesleki yaşamda ilerleme ihtiyacı, hedef toplumda sürekli ya da geçici olarak yaşama, farklı 

kültürlere olan ilgi ve özel amaçlara bağlı olarak, bireyler tarafından dünyada yaygın bir biçimde 

öğrenilmektedir. Yapılan araştırmalar bu durumun Türkiye’de de benzerlik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır (Genç, 2008).  

Günden güne artan bu talebe ülkemizde üniversite düzeyinde yabancı diller yüksekokulları cevap 

vermeye çalışmaktadır. Resmi Gazetenin 2008 yılı 27074 nolu sayısında yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Yönetmeliği”ne göre hizmet veren bu yüksekokullar günümüzde 

neredeyse bütün üniversiteler bünyesinde ayrı bir birim olarak yer almaktadır. Bu okullarda ağrılıklı 

olarak İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Türkçe, Rusça gibi çeşitli dillerde bir yıl süren hazırlık 

eğitimi verilmektedir.  

Yabancı diller yüksekokullarındaki dersleri genel olarak okutman kadrosundaki öğretim 

elemanları yürütür. Göreli olarak yoğun bir ders yüküne sahip oldukları gözlenen okutmanlar, tıpkı sınıf 

öğretmenleri gibi bir yılı öğrencileriyle sık karşılaşarak geçirmektedirler. Bir sınıfa 2 okutmanın derse 

girdiği düşünülürse öğrenciler haftalık ortalama 15 saat aynı okutmanla yıl boyunca ders işlemektedir. Bu 

durum ise okutmanlar ile öğrenciler arasında sıkı bir etkileşimi ön plana çıkarmaktadır. Bu sıkı 

etkileşimin yanına bir de dil öğrenmenin doğası gereği yoğun iletişim süreci eklenince okutman-öğrenci 

ilişkisinin niteliği daha önemli hale gelmektedir. Hazırlık öğrencileri çoğu itibariyle liseden yeni mezun 

olmuş ve farklı üniversite hayalleri ile hazırlığa geldiklerini ifade eden ergenlik yaşındaki gençlerdir. 

Seydooğulları ve Arıdağ (2012) sözkonusu yaşların, ergenlik dönemi olarak adlandırılan ve kendine özgü 

biyolojik, psikolojik ve gelişimsel sorunları bünyesinde barındıran büyük değişimlerin yaşandığı değişme 

ve gelişme dönemleridir şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu durum hem zaman zaman disiplin sorunlarının 

yaşanmasını hem de okutmanların sınıf içinde öğrencilere yönelik nasıl bir tutuma sahip olmaları 

gerektiğini akla getirmektedir. Dolayısıyla sınıfta ve sınıf dışında okutman ile öğrenci arasında oluşan 

yoğun ilişkilerin niteliğinin öğrenci başarısını ve yaşam doyumunu etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Çünkü okutmanın öğrencilere yaklaşım tarzının öğrenciyi motive ya da demotive edebileceği 

düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada okutmanların sınıf içi öğrenci kontrol ideolojileri ile 

öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. 
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1.1. Kuramsal Çerçeve 

Öğrenci Kontrol İdeolojisi: Öğrenci kontrolü, okulların örgütsel yaşamının merkezinde yer 

almaktadır. Öğrenci kontrol problemleri, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-yönetici ilişkilerinin büyük 

bölümünde belirleyicisi olmaktadır. Araştırmalar, okulların yüzleştiği en büyük problemin disiplin 

olduğunu göstermektedir (Altuğ, 2007). Okulda ve sınıfta disiplin sağlanması dendiğinde, daha çok 

öğrenci davranışının okul yönetimi veya öğretmen tarafından kontrol edilmesi anlaşılır (Şişman, 2003).  

Dolayısıyla bu durum akla öğrenci kontrol ideolojisini getirmektedir. 

İlk defa Willover, Eidell ve Hoy (1967) tarafından ileri sürülen öğrenci kontrol ideolojisi 

kavramı, öğretmenin öğrenciye yaklaşım biçimini ifade etmektedir. Bu teorisyenlere göre öğrenci 

kontrolü, sosyal kontrolün bir şeklidir. Kontrol ideolojisi baskı, zorlama, alay etme gibi cezalandırıcı 

durumlara dayandırılabileceği gibi dışarıdan gelen bir baskı ya da disiplin yerine kişinin kendi kendisi 

disipline etmesini içeren iyimser bir yaklaşım da olabilir. 

Aynı araştırmacılar öğrenci kontrol ideolojisini gözetimci ve insancıl şeklinde iki uçta 

sınıflandırmışlardır. Buna göre gözetimci kontrol ideolojisi yaklaşımında; verilen emirlerin yerine 

getirilmesinin önemsendiği, katı ve üst düzey kontrol uygulanmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin 

davranışlarını anlamaya çalışmazlar, bunun yerine öğrencileri sorumsuz, disiplinsiz kontrol edilmesi 

gerekli kişiler olarak kabul ederler. Bu yaklaşımı benimseyen okul iklimini genellikle kişiliksizlik, 

kötümserlik ve güvensizlik oluşturmaktadır (Hoy ve Miskel, 2010, s. 183). Aynı şekilde, bu tür okullar 

kurallarını uygulayabilmek ve devam ettirebilmek için de yüksek düzeyli bir kontrol mekanizmasını 

benimsemektedirler (Lunenburg & Ornstein, 2008). Bu açıdan, gözetimci öğrenci kontrol ideolojisini 

benimseyen öğretmen sınıflarında sessizliğe, aşırı düzene, otoriteye, cezaya ve tek yönlü iletişime 

oldukça fazla önem verirken, öğrenci katılımını, sınıfta çift ve çok yönlü iletişimi, eleştiriyi, ödülü, vb. 

göz ardı etmektedir (Lunenburg, 1991; Lunenburg & Cadavid, 1992; Lunenburg & Ornstein, 2008). 

Böylesi sınıflarda öğretmenler öğrenci davranışlarını ve tutumlarını anlamak istemezler. Öğretmen ile 

öğrenci arasında sıkı ve katı bir hiyerarşi söz konusudur. Öğrenciler, öğretmenin vermiş olduğu her 

yönergeyi harfiyen yerine getirmekle yükümlü, kafaları bilgi ile doldurulmayı bekleyen boş objeler olarak 

görülmektedirler (Honey & Moeller, 1990). Gözetimci görüş eğilimleri; düzenin korunmasının 

vurgulanması, sınıfta kişisel olmayan ilişkilerin tercih edilmesi, öğrencilere yönelik cezalandırıcı davranış 

ve öğrencilere güvensizlik şeklinde özetlenebilir (Yılmaz, 2007). 

Diğer taraftan insancıl kontrol ideolojisi yaklaşımında ise ileri derecede öğretmen kontrolünün 

yerini öğrencilerin kendi kendini kontrol etmesi yer almaktadır. Öğrenciler gerçekleri pasif bir şekilde 

öğrenmek yerine, kendilerinin de dahil olduğu aktivitelerle öğrenirler (Hoy ve Miskel, 2010). Bu 

yaklaşım, okulu eğitsel bir topluluk olarak görür. Öğrencilerin karşılıklı etkileşim ve deneyimler ile 

birbirlerinden öğrendiklerine vurgu yapar (Cadavid ve Lunenburg, 1991). İnsancıl öğrenci kontrol 
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ideolojisine sahip öğretmenler, çocuklarla ilişkilerinde karşılıklı arkadaşlık ve saygıya dayalı bir ortamı 

hazırlamak için mücadele ederler. Bu öğretmenler, sabırlı, sempatik ve öğrencilerin kolayca 

yaklaşabildiği kişilerdir. Bu öğretmenler, öğrencilerin öneri ve düşüncelerini dikkate alan ve öğrencileri 

kendiliğinden disiplin ve bağımsızlık konularında cesaretlendiren kişilerdir. Bu tarz bir düşünceyi 

benimseyen öğretmenler, öğrencilerin yanlış davranışlarını anlamaya çalışırlar ve öğrencilerle ilgilenirken 

esnek ve hoşgörülüdürler (Schmidt, 1992). Burada öğretmenler öğrencilere disiplini dayatmak yerine, 

onların özdisiplinlerini geliştirmelerine yardımcı olmakta ve öz-disiplinli öğrencilerin yetiştirilmesi için 

çaba göstermektedirler. İnsancıl öğrenci kontrol ideolojisini benimseyen okullarda her öğrenciye değer 

verilerek, yine her öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri maksimum düzeyde karşılanmaya çalışılan bir 

iklim yaratılmaya çalışılmaktadır (Hoy, 2001; Hoy & Miskel, 2008).  

Öğrenci Yaşam Doyumu: Bireyler yaşamlarında mutlu olmak isterler ve hep bunu sağlamanın 

peşinden giderler. Mutlu olmak, insanın temel ihtiyaçları arasındadır denilebilir. Bu bağlamda 

yaşamından memnun olmak, mutluluğun ön şartı olarak görülebilir. Son zamanlarda insanın mutluluğu 

konusu, psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş, yaşam kalitesi, yaşam doyumu ve olumlu duygulanım gibi 

kavramlar çerçevesinde incelenmektedir. Psikologların özellikle son 20 yıldır ulaşılmasının ve 

sürdürülmesinin nasıl mümkün olacağını araştırdığı (Kuppens, Realo ve Diener, 2008), insanların nihai 

hedeflerinden birisi olarak görülen ve mutluluğun bir alt boyutu olarak değerlendirilen (Arygle, 1994) 

“yaşam doyumu”, ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından ortaya atılmış bir kavramdır (Dilmaç ve 

Ekşi, 2008). Daha sonraki yıllarda da birçok araştırmaya konu olan kavramla ilgili yapılan tanımlardan 

bazıları şöyledir:  

Veenhoven (1996) yaşam doyumunu, bir bütün olarak yaşamın bütün kalitesinin pozitif olarak 

gelişiminin derecesi olarak tanımlamıştır. Yaşam doyumu, kapsamlı bir mutluluğun önemli bir öğesidir. 

Yaşam doyumu bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde bireyin tüm yaşamını pozitif 

değerlendirmesi olarak tanımlanabilir (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Benzer şekilde yaşam 

doyumu Diener ve Lucas (1999) tarafından kişinin kendi seçtiği kriterlere göre yaşamının niteliği 

hakkındaki genel değerlendirmesi olarak ele alınmaktadır. Christopher (1999) ise yaşam doyumunu, 

bireyin iyi bir yaşamın ne olduğu ile ilgili kendi oluşturduğu ölçütlerle yaşamının aile, okul, arkadaş gibi 

alanlarındaki niteliğini bir bütün olarak değerlendirmesi şeklinde açıklamıştır. Genel olarak yaşam 

doyumu, yaşamın değerlendirilmesi sonucunda ne düzeyde doyum sağlandığına ilişkin bireyin öznel 

algısıdır (Meulemann, 2001; Akt. Sahranç, 2007).  

Yapılan tanımlardan öğrencilerin hayatlarından memnun olmalarının yani yaşam doyumlarının 

yüksek olmasının yaptıkları uğraşıdan zevk aldıkları anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 

hazırlık öğrencilerinin genel olarak hazırlık eğitimleri boyunca pek mutlu olmadıkları gözlemlenmektedir. 

Buradan hareketle bu araştırmada hazırlık öğrencilerinde öğrenci kontrol ideolojisi, yaşam doyumu ve 

akademik başarı değişkenleri arasında anlamlı ilişkilerin olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır.  
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Öğrenci Kontrol İdeolojisi, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarı İlişkisi: Öğretmenlerin öğrenci 

kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı 

ilişkilerin olabileceği düşünülmektedir. Öğrenme eyleminin çoğunlukla gerçekleştiği sınıfın genel 

iklimi/havası hem öğrencilerin öznel iyi oluşlarını hem de öğrenme düzeylerini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilir. Bu durum öğretmenlerin benimsediği öğretme anlayışlarını akla getirmektedir. Schunk 

(2008), eğitimde birbirine zıt  (i) geleneksel ve (ii) yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışlarının 

olduğunu ve bugün değişimin yönünün geleneksel anlayıştan öğrenci merkezli, yani yapılandırmacı 

anlayışa doğru bir gelişim içerisinde olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel anlayışa sahip olan bir 

öğretmene göre öğrenci bilgiyi alan, öğretmen de bu bilgiyi öğrenciye aktaran konumundadır 

(Senemoğlu, 2004). Yani sınıfta otoritenin sahibi öğretmendir, kuralları o belirler, öğrencilere ise uymak 

düşer. Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrencilerin anlam oluşturma sürecine aktif katılımı 

öngörülmektedir. Bu ortamlarda, öğrenenler anlam araştırıcılar ve problem çözücüler olarak 

görülürlerken, öğretmenler ise bilginin sunucuları olarak değil, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına ve 

anlamı keşfetmelerine yardımcı olan danışmanlar ve bu süreci kolaylaştırıcılar olarak görülmektedirler 

(Dunlop & Grabinger, 1996). Dolayısıyla sahip olduğu özellikler bakımından insancıl öğrenci kontrol 

ideolojisi ile yapılandırmacı, gözetimci öğrenci kontrol ideolojisi ile de geleneksel öğretme-öğrenme 

anlayışının paralellik gösterdiği ifade edilebilir. Buradan hareketle de insancıl öğrenci ideolojisinin hakim 

olduğu sınıflarda öğrencilerin daha iyi öğreneceği ve daha mutlu olacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla 

bu araştırmada öğrenci kontrol ideolojisi, yaşam doyumu ve akademik başarı değişkenleri arasındaki 

ilişkilerin ortaya konması hedeflenmiştir. 

Yapılan alanyazın taramasında okutmanların ya da öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojisi ile 

öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın bahsedilen bu ilişkileri ortaya çıkartacak olması yönüyle 

alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna göre bu çalışmanın temel amacı, yabancı diller 

yüksekokullarındaki hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile 

öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik başarıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu temel amaca 

ulaşmak için aşağıdaki alt sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri nasıldır? 

2. Okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algıları; cinsiyetlerine, 

bölümlerine ve hazırlık programı türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam doyumları ne düzeydedir?  

4. Hazırlık öğrencilerinin yaşam doyumlarına ilişkin algıları; cinsiyetlerine, bölümlerine ve 

hazırlık programı türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

5. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile 

öğrencilerin yaşam doyumu arasında nasıl bir ilişki vardır? 
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6. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile 

öğrencilerin akademik başarıları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

7. Kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeyleri ile akademik 

başarıları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

    2. YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, veri 

analizi hakkında bilgilere yer verilecektir. 

2.1. Araştırma Modeli  

Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok 

sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelleridir (Karasar, 2005, s. 81).  

2.2. Evren ve Örneklem  

 Bu araştırmanın evrenini, araştırmanın amacı doğrultusunda, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıtlı 29 sınıfa dağıtılmış 588 İngilizce 

hazırlık öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulundaki mevcut 29 sınıf alt tabakalar olarak kabul edilip bu 29 alt tabakadan 

290 öğrenci her bir sınıftan 10 öğrenci olacak şekilde basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Ancak 

araştırmada ölçme aracının geri dönüşlerinde yaşanacak sorunlar dikkate alınarak yukarıda belirtilen 10 

sayısı yerine her bir sınıfa 13’er adet ölçek uygulanmıştır. Bunlardan 19’u geçersiz sayılmış, geri kalan 

358 tanesi araştırma kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla 358 kişilik örneklem, Yıldırım ve Şimşek’in 

(2005) belirttiği gibi önce tabakalı sonra da basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir (s.105). 

Araştırmanın örnekleminde yer alan 358 öğrencinin 215’i erkek (% 60,1), 143’ü bayan (% 39,9) 

olup 150’si mühendislik (% 41,9), 77’si uluslararası ilişkiler & iktisat (% 21,5), 28’i İngilizce 

öğretmenliği (% 7,8’i), 71’i diğer lisans programları (% 19,8) ve 32’si ise ön lisans (% 8,9) öğrencisidir. 

Bunlardan 237’si zorunlu (% 66,2), 68’i isteğe bağlı normal öğretim (% 19,0), 53’ü isteğe bağlı ikinci 

öğretim (% 14,8) hazırlık öğrencisidir.  

Öğrencilerin akademik başarılarına ölçüt olarak hazırlık programı içinde yer alan ve ölçeğin 

uygulandığı zamana kadar yapılmış olan iki adet başarı sınavı (achievement exam) ortalamaları alınmıştır. 

Buna göre araştırmanın örnekleminde yer alan öğrencilerin 27’si  0-44 arası (% 7,5), 47’si 45-54 arası (% 

13,0), 126’sı 55-69 arası  (% 35,3), 127’si 70-84 arası (% 35,5) ve 31’i ise 85-100 arası (% 8,7) not 

ortalamasına sahiptir.  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

363 

2.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçek üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, hazırlık 

öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerini tespit etmek için Willower, 

Eidell ve Hoy (1973)’un geliştirmiş olduğu ve Yılmaz (2002)’ın Türkçe’ye uyarlama çalışmasını yaptığı 

Öğrenci Kontrol İdeolojisi (PCI) ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde ise öğrencilerin kendi yaşam 

doyum düzeylerini tespit etmek için Diener ve ark. (1984) tarafından geliştirilen ve Yetim (1993) 

tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin 

son bölümünde ise öğrencilerin akademik başarılarına kriter olarak alınan 2 adet Başarı Sınavı  

(Achievement exam) notlarına yönelik soruyu da içeren Kişisel Bilgiler Formu yer almaktadır. 

Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeğinin faktör yapısını incelemek için açımlayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için ilk olarak toplanan verilerin Kaiser Meyer Olkin=.79 ve 

Bartlet (p<.01) test analizleri sonuçları ile faktör analizinin yapılabileceği görülmüştür. Araştırmada 

faktör yapısı incelenirken Varimax dik eksen döndürme tekniği tercih edilmiştir. Yapılan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda ölçeğin iki boyutta da yük değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu da ölçeğin 

iki boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 5’li Likert tipindeki ölçekten alınan puanlar 

yükseldikçe gözetimciliğe, azaldıkça ise insancıl yaklaşıma işaret etmektedir.  Ölçek bütünü için 

hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .71 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin birinci alt boyutuna 

ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .67, ikinci alt boyuta ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .46 

tespit edilmiştir. 

Yaşam doyumu ölçeği (YDÖ), Diener ve diğerleri (1985) tarafından geliştirilmiş ve Yetim (1993) 

tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Toplam beş maddeden oluşan ölçek, Likert 

tipindedir ve 1-7 arasında puanlanmaktadır. Yaşam Doyumu Ölçeği’nde işaretlenen seçeneklerin 

değerleri toplanarak toplam puan elde edilmektedir. Yetim (1993) tarafından ölçekteki maddelerin her 

birine verilen yanıtların kararlılığı için "test-tekrar test" yöntemi ve ölçeğin ne denli iyi işlediğini anlamak 

amacıyla madde analizi çalışması yapılmıştır. Üç hafta ara ile iki kez uygulanan ölçeğin test–tekrar test 

güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Madde analizi çalışmasında ise, ölçeğin madde puanları ile 

test puanları arasındaki korelasyon katsayısı Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile 

hesaplanmıştır. Maddelerin toplam puanla korelasyon katsayıları .73-.90 arasındadır. Ayrıca; ölçeğin 

yapılan güvenirlik çalışmasında, Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .76 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin bu 

çalışma grubundaki Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .84 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Yaşam 

Doyumu Ölçeğinin Cronbach Alfa ile bakılan güvenirlik değeri .786 olarak tespit edilmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 
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Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde t testi, ANOVA ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek için korelasyonal analiz 

teknikleri kullanılmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde okutmanların öğrenci kontrol ideolojisi, öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik 

başarıları arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın bulgularına yer verilecektir. 

Bulgular araştırma alt soruları temelinde sırayla verilmiştir.  

1. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri 
nasıldır? 

Araştırmanın birinci alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların 

öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin sonuçlar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Okutmanların Öğrenci Kontrol İdeolojilerine İlişkin Öğrencilerin Algıları  

Öğr. Kont. İdeo. 

N 
M. 

Sayısı 
En düşük 

puan 
En yüksek 

puan X SS X/M.S 

358 10 10 43 25,77 6,57 2,57 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin hazırlık 

öğrencilerinin ortalamaları X=2,57’dir. Bu, orta düzeyde bir ortalamadır. Buna göre denilebilir ki; 

okutmanlar ne tam olarak insancıl ne de gözetimcidir. Çünkü Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği’nden 

alınan puanın yükselmesi gözetimci kontrol ideolojisine, düşmesi ise insancıl ideolojiye işaret etmektedir. 

2. Okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algıları; cinsiyetlerine, 
bölümlerine ve hazırlık programı türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın ikinci alt sorusu kapsamında, okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin 

öğrencilerin algılarının cinsiyetlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Tablo 2. Okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algılarının 

cinsiyetlerine göre sonuçları 
Gruplar N  X  SD  df  t  p 

Bayan  143  24,986  6,65232 356  1,86  ,55 

Erkek  215  26,3070 6,49217 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algıları; 

öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermemektedir (t356=1,86, p>.05). 

Araştırmanın ikinci alt sorusu kapsamında, okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin 

öğrencilerin algılarının bölümlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 3’te 

verilmektedir. 

Tablo 3. Okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algılarının bölümlerine 

göre sonuçları 
Gruplar  Kareler    Df  Kareler  F  p 
   Toplamı   Ortalaması 
 
Gruplar Arası  69,885     4  17,471   ,401  ,80 
 
Gruplar İçi  15383,682    353  43,580 
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algıları; 

öğrencilerin bölümlerine göre farklılık göstermemektedir (F(4-353=,401, p>.05). 

Araştırmanın ikinci alt sorusu kapsamında, okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin 

öğrencilerin algılarının hazırlık programı türlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 

4’te verilmektedir. 

Tablo 4. Okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algılarının hazırlık 
programı türlerine göre sonuçları 
Gruplar  Kareler    Df  Kareler  F  p 
   Toplamı   Ortalaması 
 
Gruplar Arası  102,278    2  51,139   ,294  ,74 
 
Gruplar İçi  61711,990    355  173,837 
 

Tablo 4’te görüldüğü gibi okutmanların öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin öğrencilerin algıları; 

öğrencilerin okuduğu hazırlık programının türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(2-

355=,294, p>.05). 

3. Kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam doyumları ne düzeydedir?  

Araştırmanın üçüncü alt sorusu kapsamında kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam 

doyum düzeylerine ilişkin sonuçlar Tablo 5’te verilmektedir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Yaşam Doyumlarına İlişkin Algıları 
Yaşam Doyumu     N   Yüzde 
Çok Doymuş     17   4,7 
Doymuş     69   19,3    
Kısmen Doymuş    107   29,9 
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Nötr      21   5,9 
Kısmen Doymamış    70   19,6 
Doymamış     56   15,6 
Hiç Doymamış     18   5,0 
Toplam     358   100 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin yaşam doyumlarının; %4,7’si çok doymuş, %19,3’ü 

doymuş, %29,9’u kısmen doymuş, %5,9’u nötr, %19,6’sı kısmen doymamış, %15,6’sı doymamış ve 

%5,0’i hiç doymamış düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

4. Hazırlık öğrencilerinin yaşam doyumlarına ilişkin algıları; cinsiyetlerine, bölümlerine 
ve hazırlık programı türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın dördüncü alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerine 

ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Öğrencilerin yaşam doyum düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre sonuçları 

Gruplar N  X  SD  df  t  p 

Bayan  143  21,0350 6,88273 356  ,740  ,46 

Erkek  215  20,5163 6,22390 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin yaşam doyumları öğrencilerin cinsiyetine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (t356=,740, p>.05). 

Araştırmanın dördüncü alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerine 

ilişkin algılarının bölümlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Öğrencilerin yaşam doyum düzeylerine ilişkin algılarının bölümlerine göre sonuçları 
Gruplar  Kareler    Df  Kareler  F  p 
   Toplamı   Ortalaması 
 
Gruplar Arası  100,793    4  25,198   ,595  ,66 
 
Gruplar İçi  15039,623    353  42,320 
 

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin yaşam doyumları öğrencilerin bölümlerine göre anlamlı 

bir fark göstermemektedir (F(4-353=,595, p>.05). 

Araştırmanın dördüncü alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerine 

ilişkin algılarının hazırlık programı türlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığına dair sonuçlar Tablo 8’de 

verilmektedir. 
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Tablo 8. Öğrencilerin yaşam doyum düzeylerine ilişkin algılarının hazırlık programı türlerine göre 

sonuçları 
Gruplar  Kareler    Df  Kareler  F  p 
   Toplamı   Ortalaması 
 
Gruplar Arası  62,780     2  31,390   ,744  ,47 
 
Gruplar İçi  14976,843    355  42,188 
 

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğrencilerin yaşam doyumları öğrencilerin okumakta olduğu hazırlık 

programının türüne göre anlamlı bir fark göstermemektedir (F(2-355=,744, p>.05). 

5. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile 
öğrencilerin yaşam doyumu arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Araştırmanın beşinci alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların 

öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (r=.006,  p>.05). 

6. Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile 
öğrencilerin akademik başarıları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Araştırmanın altıncı alt sorusu kapsamında, hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların 

öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(r=.001,  p>.05).  

7. Kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeyleri ile akademik 
başarıları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Araştırmanın yedinci alt sorusu kapsamında, kendi algılarına göre hazırlık öğrencilerinin yaşam 

doyum düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (r=.036,  

p>.05). 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada yabancı diller yüksekokullarında görev yapan okutmanların öğrenci kontrol 

ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyumu ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin hazırlık 

öğrencilerinin algılarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın sonuçlarına göre; 

Hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların ne tam olarak gözetimci ne de tam olarak insancıl 

öğrenci kontrol ideolojisine sahip oldukları; öğrencilerin bu noktadaki algılarının cinsiyetlerine, 

bölümlerine ve aldıkları hazırlık programı türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği, hazırlık 

öğrencilerinin çoğunluğunun yaşam doyum düzeylerinin oldukça yüksek olduğu, öğrencilerinin yaşam 

doyum düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine, bölümlerine ve aldıkları hazırlık programı türüne 
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göre anlamlı bir farklılık göstermediği, okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam 

doyumları ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ve son olarak öğrencilerin yaşam 

doyum düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre hazırlık öğrencilerinin algılarına göre okutmanların 

gözetimciliğe daha yakın olmakla birlikte ne tam olarak gözetimci ne de tam olarak insancıl öğrenci 

kontrol ideolojisine sahip oldukları bulunmuştur. Literatüre bakıldığında her ne kadar daha önce bu 

konuda okutmanlar üzerine olmasa da öğretmenler üzerine yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar 

vardır [Kalkan (1996); Yılmaz, (2007); Turan ve Altuğ, (2008); Baş (2011b); Bayram ve Aypay, (2012)]. 

Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi ülkemizde öğretmenlerin daha çok gözetimci öğrenci kontrol 

ideolojisine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bunun nedenleri konusunda öğretmenlerin kendilerinin de 

gözetimci öğretmenler tarafından yetiştirilmiş olmasının, toplumumuzda -insancıl yaklaşımın özünü 

oluşturan- demokratik değerlerin tam özümsenememiş olmasının, sınıf ortamında öğretmenler için 

(okutmanlar dahil) gözetimciliğin, insancıl yaklaşıma göre daha kolay ve kısmen de cazip olmasının etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Bunların yanı sıra Türk Eğitim Sisteminin geleneksel ve öğretmen-merkezli 

görünümü (Şişman ve Turan, 2004) de akla gelen nedenler arasındadır. Ayrıca -insancıl yaklaşımın 

özellikleri arasında yer alan- öğrencilerin sınıf ortamında derse aktif katılımları noktasındaki isteksizliği 

de neden olarak sayılabilir. Diğer taraftan öğretmenlerin daha çok gözetimci bir öğrenci kontrol 

ideolojisine sahip olmalarının nedeni olarak okullarımızda da gözetimciliğin ve kısmen baskıcı bir iklimin 

hakim olması gösterilebilir. Nitekim Lunenburg ve Mankowski (2000) yaptıkları araştırmalarında, 

okuldaki bürokratik yapı, işleyiş ve süreçlerle gözetimci öğrenci kontrol ideolojisi arasında anlamlı bir 

ilişki tespit etmişlerdir. Okulda okul yönetimi disiplini daha kolay sağlamak için bu anlayışı benimsediği, 

dolayısıyla bu anlayışın öğretmenleri de okul iklimi doğrultusunda hareket etmeye zorladığı 

düşünülmektedir. Bu noktada Aypay, Taş ve Boyacı (2012), öğretmenlerin okul müdürü davranışlarından 

etkilendiğini belirtmektedir. Turan ve Altuğ (2008) ise okul müdürlerinin öğrenci kontrolüne dönük 

sergiledikleri davranışların, bayan öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojilerini etkilediğini bulmuştur. 

Buradan hareketle okulda okul müdürü demokratik bir iklim oluşturabilirse bunun sınıfa yani öğretmenin 

yaklaşımına da yansıyacağı ve dolayısıyla öğretmenin daha insancıl bir yaklaşım sergileyebileceği 

söylenebilir. Bu noktada Yılmaz (2009), öğretmenlerin gözetimci öğrenci kontrol ideolojisi ile otoriter 

sınıf yönetimi anlayışı arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır. 

Yine araştırma sonuçlarına göre; hazırlık öğrencilerinin çoğunluğunun (%53,9) yaşam doyum 

düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlara göre hazırlık öğrencilerinin genel olarak yaşam 

doyum düzeylerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bunda hazırlık öğrencilerinin bölümlerine göre 

ders yükü/yoğunluğu yönüyle daha rahat olmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Değişik 

ülkelerde üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu inceleyen çalışmalarda yaş, stres, bedensel sağlık 

durumu, ana-baba tutumları, kişilik özellikleri, eğitimle ilgili değişkenler gibi etkenlerin yaşam doyumu 
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üzerinde rol oynadığı bildirilmektedir (Chow, 2005; Yetim, 2001). Dolayısıyla hazırlık öğrencilerinin de 

yaşam doyumlarının oldukça yüksek olmasının benzer etkenlerden kaynaklandığı söylenebilir. 

Ayrıca hazırlık öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine, 

bölümlerine ve aldıkları hazırlık programı türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Bu 

araştırmanın bulguları doğrultusunda farklı yaş grupları üzerinde yapılmış araştırmaların çoğunun yaşam 

doyumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkisi olmadığına işaret ettiği görülmektedir (Fugl-Meyer, 

Melin ve Fugl-Meyer, 2002; Hampton ve Marshall, 2000; Hintikka, 2001; Katja, Paivi, Marja-Terttu ve 

Pekka, 2002; Akt.: Dost-Tuzgöl, 2007). İkiz ve Görmez’in (2010) ortaokul öğrencileri üzerine yaptığı 

araştırmada da cinsiyete göre yaşam doyumu düzeyinde farklılık olmadığı saptanmıştır. Diğer taraftan 

Dost-Tuzgöl (2007) ise üniversite öğrencilerinde cinsiyete göre kızların yaşam doyumu düzeylerinin 

erkeklerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulmuştur ve bu bulgunun, ülkemizde Köker’in 

(1991) ergenler üzerinde yaptığı araştırma bulgusu ve Cenkseven ve Akbaş’ın (2007) üniversite 

öğrencilerine ilişkin bulgusu ile paralellik göstermekte olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla yaşam doyumu 

ile cinsiyet ilişkisinin çeşitli araştırmalara göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Ama genel olarak 

cinsiyetin, mutluluğu yordamada etkili olmadığı (Myers ve Diener, 1995, Erdoğdu, 2008; Çivitçi, 2009) 

söylenebilir. Diğer taraftan literatürde yaşam doyumunun bölüm ve alınan hazırlık programı değişkeniyle 

ilişkisine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre; okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin 

yaşam doyumları ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırma sürecinin 

başında öğretmenlerin/okutmanların öğrenci kontrol ideolojileri ile öğrencilerin yaşam doyumu ve 

akademik başarıları arasında anlamlı ilişkilerin olabileceği düşünülmesine rağmen araştırma sonuçları bu 

doğrultuda çıkmamıştır. Yapılan literatür taramasında bu bulguyu yanlışlayan ya da doğrulayan herhangi 

bir araştırmaya ya da bulguya rastlanmamıştır. Öğrenci kontrol ideolojisi ile ilgili yapılan araştırmaların 

genellikle aday ve aktif öğretmenler üzerine olduğu ve sınıf yönetim stratejileri (Yılmaz, 2009), eğitimsel 

inanışları (Gürşimşek, 2014), okul iklimi (Bayram ve Aypay, 2012), öğrenme-öğretme anlayışları (Baş ve 

Beyhan, 2013) gibi değişkenlerle olan ilişkisine bakıldığı anlaşılmaktadır.  

Son olarak araştırmanın sonuçları kapsamında, öğrencilerin yaşam doyum düzeyleri ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Literatürde ise tersine bir durum söz 

konusudur. Dost-Tuzgöl (2007) üniversite öğrencilerinin algılanan akademik başarılarına göre yaşam 

doyumu puanlarının farklılaştığını, yani algılanan akademik başarısı yüksek olan üniversite öğrencilerinin 

yaşam doyumu düzeylerinin de yüksek olduğunu bulmuştur. Dost-Tuzgöl’ün (2007) bu bulgusu Chow’un 

(2005) ve Uz Baş’ın (2011) araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar, ergenlerde 

akademik başarı arttıkça genel yaşam doyumun (Chang ve ark., 2003; Gilman & Huebner, 2006; Gilman 

& etc., 2006) arttığını gösteren araştırmaları destekler niteliktedir (Akt.: Çivitçi, 2009). Her ne kadar bu 

araştırmada anlamlı bir ilişki bulunmamış olsa da diğer araştırmacıların bulgularından öğrencilerde yaşam 
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doyumu ile akademik başarı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeni olarak 

akademik olarak başarılı olmanın öğrencileri rahatlatıyor olabileceği, netice olarak da bu durumun yaşam 

doyumunu olumlu yönde etkiliyor olabileceği düşünülmektedir. Dost-Tuzgöl, (2007) ise bu durumu şöyle 

açıklamaktadır: Bireyin hayatının çoğunu kapsayan mesleğe ve kişinin toplumdaki statüsünü belirleyecek 

profesyonel kimliğe götürecek olan üniversite yıllarında, öğrencilerin akademik olarak başarılı olmaları 

onların mutluluğundaki en önemli etkenlerden biri olmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdürü olarak görevlendirilme ölçütlerini, süreci ve 
bunların olası sonuçlarına ilişkin okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek 
için olgu bilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı 
örnekleme yöntemiyle seçilen; müdürlükteki görev süresi bakımından dört yılı dolmadığından 
değerlendirme süreci dışında tutulan beş, ilk kez müdür olarak görevlendirilmiş olan beş ve daha önce 
müdürlük yapmış ve tekrar müdür olarak görevlendirilmiş olan beş kişi olmak üzere toplam 15 
katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin okul müdürlüğünde görevlendirmeye ilişkin 
ölçütlerini, görevlendirme sürecini ve bunların olası sonuçlarını, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin 
katılımcıların önerilerini belirlemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın genel sonucu 
yönetici görevlendirmede daha adil, objektif, liyakat esaslarına dayalı bir değerlendirme yapılması 
gerekliliği ancak yeni uygulamanın bu ihtiyaca cevap veremediğidir. Araştırma bulgularına dayanarak; 
müdür görevlendirmede yazılı sınava ek olarak, müdürlerin başarı ve performansını belirleyebilecek, 
kurum standartlarını yükseltecek kriterler belirlenerek bunlara göre değerlendirmeler yapılırsa daha adil 
ve objektif sonuçlar elde edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Okul Müdürü, Müdür Görevlendirme, Yönetici Seçme.  

 

ABSTRACT 

The main objective for this study is to investigate the views of headteachers about the measures, 
process and possible results of them in selecting headteachers in Turkey. In order to achieve this main 
purpose, a qualitative research has been realized with phenomological desing. The study group for this 
study, consisting of 15 headteachers, has been selected by means of maximum likelihood sampling model 
in which 5 headteachers were left as they didn’t completed their 4 years period, 5 headteachers were 
selected as the headteacher for the first time and finally 5 headteachers were re-elected. The data of the 
research was collected with a semi-structured interviewing form based on the official regulation under 
Turkish Ministry of National Education about selecting headteachers. These data have been analysed with 
descriptive analysing technique. The results showed that selecting headteachers should be much more 
objective, fair and based on competences and on the other hand the new regulation has not yet answered 
this necessity as expected. Based on the findings of this study, it can be recommended that criterias must 
be identified to rise institutional standarts and evaluations must be done in terms of considering these 
standarts.  

Key Words: Headteachers, Delegating Headteachers, Selecting Managers 
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1.GİRİŞ 
 
1.1.Problem Durumu 

Çağımızda okul yöneticilerinden beklentiler artmış olmakla beraber formal ve informal olmak 
üzere farklı görevleri bulunan okul yöneticileri; okul çevresinin yoğun isteklerine yanıt vermek ve 
karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek için görevlerine yenilerini eklemek durumunda kalmışlardır. 
Bunun yanında hızını takip etmekte zorlandığımız teknoloji, küreselleşen dünya ve dönüşüm geçiren 
gereksinimlerimize cevap verebilecek donanımlı ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine duyulan ihtiyaç 
gittikçe artmıştır. 

Genel olarak okul, belli bir yeri olan, belli bir süre devam eden, öğrenci ve öğretmeni değişen, 
geniş bir çevreye hitap eden, eğitim sürecini planlı ve programlı bir şekilde sürdüren, genel ve mesleki 
çeşitler içerisinde şekillenen bir kuruluştur. Bu özelliği ile okul örgütü; okul yöneticilerinin, 
öğretmenlerin, öğrencilerin ve ilgili başka görevlilerin içinde gerekli okul çalışmalarını sürdürdükleri 
yapı, çerçeve ya da düzen olarak düşünülebilir (Özdemir, 2009). Okullardan beklenilen ise ihtiyaçlara 
cevap verebilecek etkili öğrenmeleri gerçekleştirmektir. Varlık nedeni olan etkili öğrenmeyi 
gerçekleştiremeyen okullar amacını gerçekleştirmemiş olurlar. 

Ertürk (1998), eğitimi “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 
değişme meydana getirmesi süreci” olarak tanımlamıştır. Bireyler eğitim aracılığıyla kendilerinde var 
olan potansiyeli en üst sınıra kadar geliştirebilirler. Bunun için de eğitimin her basamağında hem toplum 
için hem birey için kazanılması gereken amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için 
ilköğretimden yükseköğretimin sonuna kadar insan hayatının önemli bir bölümü okullarda geçmektedir 
(Arslantaş, 2011). Okullar her türlü toplumsal beklenti ve sorunlarla ilgilenmek, söz konusu sorunların 
üstesinden gelebilmek için de kendilerini bütün yönleriyle sürekli yeniden üretmek ve öğrenen okul 
olmak durumundadır (Şişman, 2013). 

Okullarda amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş görenleri örgütleyen, etkileyen, yönlendiren, 
koordine eden ve denetleyen bununla birlikte “okulların yönetiminden ve başarısından birinci derecede 
sorumlu” olan kişinin okul müdürü olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda “okul yöneticisinin örgütteki 
kriz durumuyla başa çıkması, çatışmayı yönetmesi, vizyon sahibi olması, iş görenleri güdülemesi, 
programlanmamış konularda geçerli, güvenilir kararlar vermesi ve problem çözme yeteneğine sahip 
kişiler olması”  da beklenmektedir (Çelikten, 2001). 

 Eğitim-öğretim hizmetlerinin etkililiği, verimliliği ve bu niteliklerin sürdürülebilirliği de eğitim 
yöneticilerinin, bilhassa okul yöneticilerinin hayat boyu öğrenme, bilimsel gelişmelerden haberdar olma 
ve sonuçta bilim insanlarınca geliştirilen modelleri uygulamaya yansıtmalarına bağlıdır (Leithwood ve 
Louis,1998; Akt. Hoy ve Miskel, 2010: 33). 

Temel anlamda okul etkililiği, parasal olmayan girdi ya da süreçlerin (ders kitabı sayısı, sınıf 
örgütü, öğretmenlerin profesyonel yetiştirilmesi, öğretim stratejisi, vb.) çıktılarla karşılaştırılmasıdır 
(Balcı, 2013). Etkili okulun en önemli niteliği ise diğer okulların aksine eğitimsel etkililik düzeyinin 
yüksek olmasıdır. Bir okulun etkililik düzeyi öğrencilerin eğitimsel başarı düzeyleri ile ölçülür. Başka bir 
ifadeyle okulun başarısı ve etkililiği öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarındaki gelişim ile belirlenir 
(Ostroff ve Schmitt, 1993: 345). Bu bağlamda etkili bir okul oluşturmada baş aktörlerden biri de okul 
yöneticisidir. Bu nedenle birçok eğitim yöneticisi “Bir okul, müdürü kadar okuldur” görüşünü 
savunmaktadır. 

Yönetimde olduğu gibi eğitimde de en önemli öğe insandır. Bu nedenle, eğitim yönetimi diğer 
sistemlerden farklı bir takım özelliklere sahiptir.Okul yönetimi, bir bakıma, eğitim yönetiminin sınırlı bir 
alanda uygulanmasıdır. Bu alanın sınırlarını, genellikle, eğitim sisteminin amaçları ve yapısı çizer. Eğitim 
yönetimi nasıl yönetimin eğitime uygulanmasından meydana geliyorsa, okul yönetimi de eğitim 
yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmektedir. Okul yönetiminin önemi, aslında, yönetimin 
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işlevinden doğmaktadır. Okul yönetiminin görevi, örgütü amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Okul 
yönetiminin önemini ayrıca, okul yöneticisinin yetki ve sorumluluğu da belirtir (Bursalıoğlu, 2010). 

Okulun içinde bulundugu çevre ile bütünleşmesi, etkili ve verimli bir yönetim anlayışının en 
önemli etkenlerden biri olduğu gibi demokratikliğin de bir gereğidir. Kuşkusuz bu denli çeşitli 
kaynaklardan gelen çok boyutlu sorunları, okulun kendine özgü yönlerini de dikkate alarak, demokratik 
bir biçimde çözmek ve okulu amaçları doğrultusunda yaşatmak zorunda olan okul yöneticilerinin bu 
türden sorunlarla başa çıkabilmeleri için gerekli yeterliklere sahip olmaları gerekir (Dönmez, 2001). 
Çelik’e (2002) göre, ülkemizde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda ciddi bir politika 
üretilememiş, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında etkili bir koordinasyon sağlanamamış ve 
teknik bilgi ile uygulamalı bilgi arasındaki gerilim giderilememiştir. 

Gisberg'e göre yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak kabul eden gelişmiş ülkelerde ve 
özellikle ABD ve Kanada'da okul yöneticilerinin meslek öncesi yetiştirme programlarının yüz yıla yakın 
bir geçmişi bulunmaktadır (Karip ve Köksal, 1999). Ancak Açıkalın (2002)’nın da belirttiği gibi 
ülkemizde yöneticileri “kurs” ve “seminer” ortamında yetiştirmeye çalışmak, “patika yolları asfalt 
kaplamak” gibi bir çabaya benzer. Bunun yanı sıra son yönetici atama yönetmeliği teorik olarak çözüm 
üretmeye çalışsa da uygulamada bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Hatta müdürlük artık meslek olmaktan 
çıkarılmış ve ikinci bir görev olarak tanımlanmıştır. Eğitim yöneticilerinin yasal ve mesleki 
sorumluluğunun yanında toplumun beklentilerine karşılık verecek ahlaki sorumluluğu da bulunmaktadır. 
Bu kapsamda okul müdürlerinin atanmasında adalet, eşitlik, liyakat, kariyer gibi değerlere bağlı kalınması 
önemli ilkeler arasındadır (Aslanargun, 2012).  

Yapılan çalışmalarda ortaya konan ortak sonuç bugün ülkemizin eğitim ve eğitim yönetimi 
alanlarında çeşitli problemlerinin olduğu ve bu problemlerin çözümüne yönelik titiz bir şekilde uzmanlar 
tarafından hazırlanmış ve uygulanabilir adımlar atılması gerektiğidir. Ülkelerin eğitim sistemlerinde köşe 
taşı konumunda olan okul yöneticileri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve okullarda başarının 
anahtarının okul yöneticileri olduğu vurgulanmıştır (Köksal ve Karip, 1999).  

Bu çalışma okul müdürlerinin 10.06.2014 tarih 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 
İlişkin Yönetmeliğin içeriğine ve uygulanışına ilişkin görüşlerinin ne olduğunu bulmayı amaçlayarak 
eğitim sistemimizde yaşanan bu önemli soruna dikkat çekmek ve çözüm önerileri üretmek hedeflenmiştir.  

1.2.Problem Cümlesi 

2014-2015 öğretim yılı Malatya ili merkez ilçelerinde görev yapan okul müdürlerinin 10.06.2014 
tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamalara ilişkin görüşleri nelerdir?  

Bu probleme yanıt bulmak amacıyla aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır. 

1. Müdürlerin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamaların gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Müdürlerin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamaların değerlendirme sürecine ilişkin 
görüşleri nelerdir? 

3. Müdürlerin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamaların olası sonuçlarına ilişkin görüşleri 
nelerdir? 
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2. YÖNTEM 
 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinde çok kullanılan fenomonolojik/olgu bilim desenine göre 
düzenlenmiştir. Fenomonolojik çalışmalar, bireylerin yaşadıkları evren içinde karşılaştıkları olaylarla 
ilgili olarak ne algıladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu ile ilgilenir. Algıların anlaşılmasını sağlama, 
olguyu daha derinlemesine inceleme ve bütüncül bir yaklaşım sunma nitel araştırmanın temel özellikleri 
olarak görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

2.2.Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Malatya ili Merkez ilçelerinde görev 
yapmakta olan toplam 15 okul müdürü oluşturmaktadır.  

Çalışma Grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından 
zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Diğer bir ifadeyle bu örneklemde yer alan katılımcılar, 
araştırmacının keşfetmek istediği olgu hakkında bilgi verici kişilerdir (McMillan ve Schumacher, 2006). 
Maksimum çeşitlilik örneklemesi ise; göreli olarak küçük bir örneklem oluşturarak bu örneklemde 
çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011).  

Bu bağlamda, araştırmanın veri toplama aracını gönüllü olarak yanıtlayan, görev süresi 4 yılı 
doldurmadığı için görevine devam eden 5, ilk defa müdür olarak görevlendirilen 5 ve müdür olarak tekrar 
görevlendirilerek görev süresi uzatılan 5 olmak üzere toplam 15 katılımcı çalışma grubunu 
oluşturmaktadır. Katılımcılar kodlama esasına göre K1, K2, K3… şeklinde kodlanmıştır. Araştırma 
kapsamında görüşleri alınan müdürlerin maksimum çeşitlilik örneklemesi uyarınca farklı okul türlerinde 
ve branşlarda, farklı kıdem ve eğitim düzeyinde görev yapmaktadır. Katılımcıların 3’ünün kadın, 12’sinin 
erkek müdür olduğu; 4’ünün yüksek lisans, 1’inin ön lisans, 10’unun lisans mezunu olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların 3’ü sınıf, 12’si branş öğretmenidir. 3 ilkokul, 7 ortaokul, 5 lise müdürü ile 
görüşülmüştür. Sınavla atanan müdürlerin yöneticilikteki kıdeminin ortalama 13 yıl, ilk defa 
görevlendirilen müdürlerin 5 ay, görev süresi uzatılan müdürlerin 10 yıl olduğu belirlenmiştir. 

2.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Müdürü Görevlendirmeye 
İlişkin Müdür Görüşleri (Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu)” aracılığı ile toplanmıştır. Görüşme 
formu, araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını güvence altına almak için 
geliştirilmiş bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı müdürlerin 
öğretmenlikteki ve yöneticilikteki kıdemi, branşı, öğrenim düzeyi ve göreve getirilme şeklini belirlemeye 
yönelik sorular yer almaktadır. İkinci Bölüm de ise okul müdürlerinin değerlendirilmesi süreci, 
değerlendirme ölçütleri, değerlendirmeyi yapacak kişiler, değerlendirme oranları, objektiflik, yeniden 
görevlendirme ve yeni bir yönetmeliğin nasıl olması gerektiğine yönelik sorular bulunmaktadır. Bu 
bölümdeki maddelerin belirlenmesinde, 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 
İlişkin Yönetmelik ve ilgili yönetmeliğin ekleri esas olarak alınmıştır.  

Görüşme formunun geçerliliği için iki farklı üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim 
dalında görev yapan ikişer öğretim üyesi olmak üzere toplam dört öğretim üyesinin uzman görüşü 
alınmıştır. Gerekli düzeltmeler yapılarak 3 okul yöneticisiyle ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Soruların 
görüşmecinin anlayabileceği açıklıkta olması görüşme süresinde elde edeceğimiz verinin güvenirliğini 
arttıracaktır (Merriam, 2013).  Ön uygulamada soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür.  Bu 
aşamadan sonra görüşme soruları katılımcılara yöneltilmiştir. 
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2.4.Verilerin Toplanması 

Araştırmaya ilişkin veriler, 2014-2015 öğretim yılında, katılımcıların okullarında yapılan 
görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmeler her bir katılımcıyla ayrı ayrı, birebir ve yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ses kayıt cihazı ile kaydedileceği katılımcılara belirtilmiş ve izinleri 
alınmıştır. Ses kaydı vermek istemeyen katılımcıların görüşme verileri araştırmacı tarafından not 
edilmiştir. Her bir görüşme ortalama 37 dakika sürmüştür. Görüşme sonunda veri kaybını önlemek ve 
güvenilirliği sağlamak amacıyla alınan kayıtlar ve tutulan notlar katılımcılara tekrar dinletilerek onayları 
alınmıştır, ekleme veya çıkarma yapabilecekleri belirtilmiştir. Katılımcıların onayından sonra veriler 
analiz edilmek üzere bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

2.5.Verilerin Analizi 

Müdürlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz 
edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen veriler önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde yorumlanır ve 
neden-sonuç ilişkisi kurularak bazı sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Analizler için öncelikle, 
görüşmeler esnasında alınan notlardan da faydalanarak ses kayıtları çözümlenerek metin haline 
getirilmiştir. Çözümleme yapıldıktan sonra, ses kayıtları başka bir kişi tarafından da ikinci kez dinlenmiş 
ve yapılan çözümlemeler kontrol edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ve araştırma soruları 
çerçevesinde elde edilen veriler, belirlenen temalar doğrultusunda araştırmanın bulguları olarak 
sunulmuştur. Ayrıca doğrudan alıntıların kişilerin düşüncelerini belirtmede daha etkili olduğuna 
inanıldığından bazı görüşler yorum yapılmadan aktarılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 
 
3.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan alt problemlerden birincisi müdürlerin 
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamaların gerekliliğine ilişkin görüşlerinin ne 
olduğudur. 

Buna göre katılımcılara eğitim kurumları yöneticilerinin seçiminde hangi uygulamanın daha 
uygun olduğu, yeni yönetmeliği inceleyip incelemedikleri, yeni uygulanan yönetmelik hakkında genel 
olarak ne düşündükleri ve yeni uygulamanın kimleri kapsaması gerektiği sorulmuştur.  

Görüşlerine başvurulan katılımcıların büyük çoğunluğu (10/15) sadece sözlü sınavla yapılan bir 
değerlendirmenin yanlış olduğunu belirtmiş. Yazılı sınavla birlikte; mülakat, kıdem, ödüller, liderlik vasfı 
taşıma ve yüksek lisans/doktora yapma gibi unsurların da belirleyici olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bu konuya ilişkin bazı müdür görüşleri şöyledir:  

“Sınavla atama çok daha uygun çünkü pek çok vicdanı yaralamayacak. Yeni yönetmeliğin 
öngördüğü değerlendirmenin çok katılımlı olması belki objektif olabilir ancak uygulama açısından 
yetersizdir. Kamu vicdanı yaralanmıştır. Bizler öğretmenin disiplin amiriyiz ancak onlar bizi 
değerlendirdiği zaman sıkıntı oluşmuş ve bu durum yöneticilerimizi yaralamıştır. Öğretmeni 
tarafından değerlendirilmek objektif ve demokratik görülebilir ama bu durumda müdürler 
öğretmene karşı yaklaşımını sorgulamak zorunda kalmıştır. Bizi değerlendireceğini düşünerek 
öğretmene şirin gözükmek durumunda kalabiliriz.” (K12)  

“Sınavla yönetici olunmaz! Ancak yöneticiliği yapabilecek kişiler adil bir şekilde seçilmeli. 
Sınavdan ziyade akademik yeterliliği olmalı   (yüksek lisans, doktora vb. makaleleri olmalı, kitap 
yazmış olmalı) , sosyal yönü, iletişimi ve insan ilişkileri iyi olmalı vb.” (K8) 
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Buna ek olarak, katılımcılara yeni uygulanan yönetmelik hakkında genel olarak ne düşündükleri 
sorulmuştur. Katılımcıların çoğu (9/15) olumsuz görüş bildirmiş ve bu yeni uygulamanın ihtiyaca cevap 
vermediğini, riskli-güvensiz olduğunu, eksiklerinin olduğunu, adil-objektif bir değerlendirme 
sağlamadığını belirtmişlerdir. Olumlu görüş bildiren (6/15) katılımcılar ise uygulamada yaşanan 
aksaklıkların giderilmesiyle ancak işlevsellik kazanabileceğini vurgulamış ve bu konudaki tereddütlerini 
bildirmiştir. Bu konuya ilişkin bazı müdür görüşleri şöyledir: 

“İstedikleri an bizi görevden alabilirler. En uygunu yazılı sınav. Sözlü sınava karşıyım. Her 
toplantıda baskı altındayız. ”Sizin kaderiniz bizim elimizde” şeklinde düşünceler var. Biz özgürce 
çalışamıyoruz. Zan altında kalıyoruz.” (K15)  

“Yeni yönetmelik güzel hazırlanmış ancak yanlış uygulamalara da müsait. Bir kurumdaki kalma 
süresi 4+4 den çok,  yöneticinin orada gösterdiği performansa bağlı olması daya iyi olurdu. Ayrıca 
sınavla kazanılmış hakların alınması yanlış.” (K9) 

Katılımcıların çoğu (9/15) yeni uygulamanın tüm okul müdürlerini kapsamaması gerektiğini 
belirtmiştir. Bunun nedenini ise “Kazanılmış hakların alınmaması gerekir.” gerekçesi ile açıklamıştır. 
Bazı katılımcılar ise (5/15) hepsini kapsaması gerektiğini, ayrım yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. 
Kararsız kalan bir katılımcı ise “Hepsini kapsamalı ancak tüm idarecilerin bir anda yerinden oynatılması 
kaos yaratır.”şeklinde görüş bildirmiştir.  

Son olarak katılımcıların yaklaşık yarısının (7/15) yönetmeliği tamamen olumsuz bulmasına karşın, 
diğer yarısı ise (7/15) ikilemde kalarak hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu belirtmiş ancak 
olumsuz yanlarının daha ağır geldiğini vurgulamıştır. Sadece bir katılımcı ise “yeni bir soluk getirmesi ve 
dinamiklik sağlaması” nedeniyle uygulamanın olumlu olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Katılımcıların 
yeni yönetmelik ve yönetici görevlendirme uygulaması hakkında öne çıkan fikirleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1.  
Katılımcıların Yeni Yönetmelik İle İlgili Görüşleri 

Olumlu  Olumsuz  

Yeni bir soluk getirmiştir. Adil olmaması 

Dinamizm sağlamıştır. Objektif olmaması 

Yönetici kendi ekibini oluşturduğu için “ekip ruhu” ve 
“işbirliği” artmıştır. 

Liyakat dışı unsurları barındırması 

Çok katılımlı, objektif ve demokratik bir değerlendirme 
sağlamıştır. 

Görevden almanın belli standartlarının olmaması 

Bazı eski müdürler kuşak çatışması yaşıyor ve 
teknolojik olarak uyum sağlayamıyordu bu yenilik, 
sorunu ortadan kaldırdı 

Yapmacık ilişkiler 
Çıkar ilişkileri 
Kişisel çıkarlar 
Öç alma fırsatı doğurması 

 Özgüveni azaltıcı davranışlara yol açması 

 Siyasi kutuplaşma 

 Müdür ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilere ve 
diyaloga zarar vermesi 

 

Tablo 1’e göre yeni yönetmeliğin olumsuz yanları hakkında görüş bildiren katılımcılar 
uygulamanın şeffaf, adil, objektif ve liyakata dayalı bir değerlendirme sağlamadığı yönünde görüş 
birliğine varmıştır. Ancak bunun yanında katılımcılar yeni bir soluk getirmesi, ekip ruhu oluşturması ve 
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daha demokratik değerlendirmeye olanak sağlaması açısından uygulamanın olumlu yanlarının da 
olduğunu belirtmiştir.  

3.2.İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan ikinci alt problem ise Müdürlerin 
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yer alan uygulamaların değerlendirme sürecine ilişkin 
görüşlerinin ne olduğu şeklindedir.  

Bu alt probleme yanıt ararken okul müdürlerinin değerlendirilmesinde puan vericilerden olan 
okul aile birliği başkan ve yardımcısının, öğrenci meclis başkanın, dört öğretmenin ve şube müdürlerinin 
değerlendirme yapması ve puanlaması hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. 

Yeni uygulamaların değerlendirme sürecine ilişkin yönetmelik maddeleri hakkında çoğu katılımcı 
(7/15) tamamen olumsuz görüş bildirirken, bazı katılımcılar (5/15) olumlu, az sayıda katılımcı (3/15)  ise 
uygulamanın gerektiği gibi yapılması şartı ile olumlu görüş bildirmiştir.  

Burada dikkat çeken bir başka bulgu ise ilk kez müdür olarak görevlendirilen 5 müdürün de 
yönetmelik maddeleri hakkında olumlu görüş bildirmiş olmasıdır. 

Bu konuda tamamen zıt görüşe sahip iki katılımcının görüşleri şu şekildedir:  

“Eğer değerlendirme objektif olabilirse güzel. Belli bir standart ya da kural olursa iyi olur. 
Görevden alınırsam neden olduğunu bilmeliyim. Mahkemeye itiraz etme yolu bile yok. Bu nedenle 
garantisi yok.” (K11) ifadesiyle uygulamayı riskli bulurken; 

“Müdürlük çakılı kadro olmamalı, görevlendirme çok iyi bir uygulama. Müdür garantim var 
deyip oturmamalı. Hatalar görmezden gelinmemeli. Bu hata tüm nesli etkileyebilir bu nedenle 
görevlendirme amirlere anında müdahale edip görevden alma imkanı sağladığı için iyi bir 
uygulama.  Üstlerin işini kolaylaştırıyor.” (K12) ifadesi ile yerinde bir uygulama olduğunu 
belirtmiştir.  

Tablo 2. 
Katılımcıların Veli, Öğrenci, Öğretmen ve Şube Müdürleri Tarafından Puanla Değerlendirilmesi İle İlgili 
Görüşleri 

Okul Aile Birliği Başkan 
ve Yardımcısı Öğrenci Meclis Başkanı Dört Öğretmen Şube Müdürleri 

Olumlu (3/15) Olumlu (3/15) Olumlu (2/15) Olumlu (2/15) 

Hem olumlu hem 
olumsuz (2/15) 

*Puan değeri 
azaltılsın(1/15) 

*Kapsamı genişletilsin 
(1/15) 

Hem olumlu hem 
olumsuz (5/15) 

*Daha çok katılım 
sağlanmalı (4/15) 

*Liseler uygulama için 
daha uygun(2/15)  

Tüm öğretmenler 
puanlama yapsın (7/15)    

Olumsuz (10/15) Olumsuz (7/15)   Olumsuz (6/15)  Olumsuz (13/15)   
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Tablo 2’ye göre müdürler, yönetmeliğin puanlama sisteminde değerlendirmede bulunan 
paydaşlardan özellikle öğrenci meclis başkanı ve okul aile birliği başkan ve yardımcısının 
değerlendirmede bulunması hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. 

Şube müdürlerinin müdür görevlendirmelerden çok kısa bir süre önce göreve gelmelerinin, 
değerlendirme aşamasında “şube müdürlerinin değerlendirme yaptığı müdürü tanımaması” gerekçesi ile 
olumsuz bulunmuş ve bu durumun yönetmelik maddelerinde en çok şikâyetçi oldukları konu olduğunu 
belirtmişlerdir. Aynı zamanda şube müdürlerinin görevlendirilecek müdürleri tanımamalarına rağmen 
değerlendirmede %60 gibi büyük bir oranda belirleyici olmaları bu uygulamanın en tepki çeken kısmını 
oluşturmaktadır. 

Bunun yanı sıra değerlendirme için en uygun paydaşın öğretmen olduğunu belirtmekle beraber 
sadece değerlendiren öğretmen sayısını az bulduklarını “tüm öğretmenlerin” değerlendirmeye 
katılmasının daha objektif sonuçlar doğuracağını belirtmişlerdir. 

Bazı katılımcıların bu konu hakkındaki görüşlerinden örnekler verecek olursak; 

“Güçsüz bir müdür modeli oluşturuyor.”(K15) 

“Okul aile birliği fazla okulun içini bilmez. Parasal durumu biliyor ama eğitimi bilmiyor. 
Genelde ilkokul mezunları o nedenle yanlış buluyorum. Değerlendirdiği kişi üniversite mezunu. 
Burada aralarındaki diyalog iyi ise kişisel ilişki iyi ise iyi puan verir ama değilse düşük veriri. 
Dışarıdan görünen resme bakıp puan vermesi yanlış.”(K1) 

“Öğrenciler, öğretmenler tarafından yanlış ve olumsuz yönlendirilebilir.” 

 “Uygun bir değerlendirme kriteri oluşturulmuş ise öğretmenler gözüyle idarecinin 
değerlendirilmesi demokratik bir yaklaşım açısında uygundur.”(K6) 

“Üst makamlarla çok yakın bir iş ilişkisi içinde olmak zorunda olan müdürlerin yaptıkları 
çalışmalar amir pozisyonunda bulunan kişiler tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 
Bundan dolayı, üst amirlerin görüşleri değerlendirmelerde önemlidir.”(K7) 

Araştırmanın bir başka bulgusu ise müdürün kendisini değerlendiren kişilerle olan ilişkisinin bu 
süreçten etkilenip etkilenmediği şeklindeki sonuçlardır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (10/15) 
değerlendirme süreci sonunda ilişkilerin “öç alma fırsatı, gruplaşma, çatışma, kişisel menfaat, adam 
kayırma” gibi nedenlerden dolayı olumsuz yönde etkileneceği yönünde fikir belirtmiş, bir kısmı ise (3/15)  
“demokratik” olduğunu düşünerek olumlu fikir belirtmiştir. Diğer katılımcılar ise (2/15) hem olumlu hem 
de olumsuz etkilenebileceğini ifade etmiştir. Bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

“Bu uygulama müdürü ayaklar altına alıyor. İyi geçineyim bana puan verecek diye düşünüyor. 
Otoritesi sarsılıyor. Müdürü yalaka yapıyor. Ben bu puanlamaya tamamen karşıyım.” (K15)* 
“Tamamen olumsuz etkiler yanlış bir uygulama. Öğretmenin idareci üzerinde otorite kurmasına 
neden olur. Örneğin müdür derse geç giren öğretmene müdahale ederken kendisine puan verecek 
öğretmene daha toleranslı olabilir.”(K2)* 
“Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veli gözüyle idarecinin değerlendirilmesi demokratik bir 
yaklaşım.” (K6) 

*Görüşmeci Notu: Olumsuz görüş bildiren katılımcıların soruları cevaplarken sinirlendikleri, seslerinin yükseldiği 
ve tonlamalarının değiştiği gözlenmiştir. Bu durum da katılımcıların müdürlükle görevlendirilmiş olsun ya da 
olmasın; belli siyasi görüşe sahip olsun ya da olmasın uygulamadan dolayı huzursuz ve stresli oldukları 
gözlemlenmiştir. 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi çerçevesinde katılımcılara okul müdürü görevlendirme 
uygulamasının olası sonuçları ve süreci etkileyen unsurların neler olabileceği sorulmuştur. Bu alt 
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probleme yanıt ararken müdür görevlendirmelerinde nelerin etkili olduğu, sendikanın etkililiği, 
görevlendirmenin dört yıl olması ve müdürlükten alınan müdürlerin öğretmenliğe dönmesinin olası 
sonuçları ve süreci nasıl etkileyeceği sorulmuştur. 

Buna göre katılımcıların süreci etkileyen unsurlara ilişkin yani okul müdürü olarak 
görevlendirilmek için nelerin etkili olabileceğine ilişkin görüşleri Tablo 3’te verilmiştir. 
 
Tablo 3. 
Okul Müdürü Görevlendirilme Sürecini Etkileyen Ögelere İlişkin Katılımcı Görüşleri 
Süreci Etkileyen Ögeler Frekans (f) 

Sendika 6 

Liyakat  5 

Siyasi görüş 4 

Mevzuata hakim olma, liderlik, iletişim gücü, kıdem, ödüller 4 

Baskı grupları 2 

İkili ilişkiler (tanıdık, eş, dost ve adam kayırma) 2 

Tablo 3’e göre okul müdürlerinin görevlendirilmesi sürecinde belirleyici olan farklı etmenlerin 
olduğu söylenebilir. Özellikle sendika ve siyasi görüşün belirleyici etmenler olduğu söylenebilir. Bu konu 
hakkında bazı katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Mevcut uygulamada okul müdürlerinin liyakatten başka her şey etkili olduğunu düşünüyorum 
oysaki sınav ve liyakat ile yapılması gerekiyordu.”(K2) 

“Milli eğitim dışındaki çevreler de bu işe müdahil olmuştur. Sendika etkili olmuştur. Müdürlerin 
çoğu aynı sendikaya üye bu durumun açık bir göstergesi.”(K11) 

Öte yandan görevlendirme sürecinde kendileri için doğru değerlendirme yapılığını ve hakkıyla 
göreve geldiğini vurgulayan bazı katılımcılar ise bu durumdan duydukları rahatsızlığı bildirmiştir. 
Dışarıdan genel olarak “torpille göreve gelmiş” ön yargısından rahatsız olduklarını belirtmiştir. Bazı 
katılımcıların bu konudaki görüşleri şöyledir: 

“Doğrusu bu konuda farklı düşünüyorum. Tabii ki birçok etmen var. Fakat CV’ lerin iyi 
incelendiğini düşünüyorum. Benim için böyle …”(K8) 

“Mutlaka farklı etkenler olmuş olabilir. Fakat kendim için böyle bir şey söylemem yanlış olur.” 
(K13) 

“Toplumun birçok kesimi önyargılı düşünüyor. Gönül bu işi dört dörtlük yapan kişilerin göreve 
gelmesini ister ancak ilçe müdürleri veya şube müdürleri de aynı şekilde bir yerlerde olduğu için 
sıkıntı. Kendim için de beni en çok yaralayan konu budur. Ben şimdiye kadar kimseye gidip de 
‘elimden tut, benim işimi yap’ demedim ama dışarıdan bizler böyle bir yanılgının içindeyiz ve bu 
çok yaralayıcı ve yıpratıcı. Benim vicdanım rahat ama maalesef böyle bir yanlış algı var.” (K12) 

Bununla birlikte bazı katılımcılar üyesi olduğu sendikadan başka sendikaya geçme durumlarının 
olduğunu belirtmiş ve bu konu hakkında görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: 

“Bana göre, kendini böyle bir eğilim içinde gören kişinin bu millete bir faydası olmaz. Bu tür 
kişilerin omurgasız, çıkarcı bir kişilikte olduğunu düşünüyorum. Ben olsam böyle bir düşünce ve 
eylem içinde olmam, çünkü vicdanım beni hep rahatsız eder (suçunu sürekli gizlemeye çalışan bir 
katilin yaşayacağı çıkmazlar gibi).” (K7) 
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“Bu konuda direnmiş biriyim. Mağdur oldum. 30 yaşındayken ilçe milli eğitim müdürü olacakken 
sendikam farklı olduğu için ancak gecikmeli bir başarı elde ettim. Gençtim planlarım, projelerim 
vardı gerçekleştiremedim. Hoş değil. Uygun değil.” (K5) 

“Gerçekten değişen çok olmuş. Burada da insanların fikirleri köreltilmiş oluyor. Yandaşlık ve 
yalakalık artıyor.” (K15) 

Diğer taraftan yeni yönetmelikte okul müdürü görevlendirmelerinin 4 yılla sınırlı tutulmasına 
ilişkin katılımcıların bir kısmı (7/15) olumlu, bir kısmı ise (6/15) olumsuz görüş, bir kısmı ise (2/15) hem 
olumlu hem olumsuz etkileyebileceğini belirtmiştir.  

Burada dikkat çeken bir başka bulgu ise henüz 5 aylık bir kıdeme sahip olan ve ilk defa müdür 
olarak atanan katılımcılardan sadece biri bu süreyi yeterli bulmuş, 2 katılımcı ise kararsız kalmıştır. Bu 
bulgu henüz deneyimli olmayan yöneticilerin 4 yıllık sürenin yeterliliği hakkında öngörülerinin 
oluşmadığı şeklinde yorumlanabilir. En azı 6 yıl müdürlük yapmış diğer katılımcılar görüşlerini net bir 
şekilde ifade edebiliyorken ilk defa görevlendirilen müdürlerin bu konuda kararsız kalması dikkat çeken 
bir durumdur. 

Olumlu düşünen katılımcılar bu konuda,  “Yeterli. Aynı okulda uzun süre kalması doğru değil. 
Başka okula geçebilir. Okul uzun vadeli yatırım yapılacak bir kurum değil.” (K4); “Okulun yeni bir 
soluğa ihtiyacı vardır.” (K1) görüş bildirmiştir. 

Öte yandan; “Stratejik planın 5 yılığına yapıldığı bir kurumda o planı uygulayacak olan müdürün 4 
yılığına görevlendirilmesini anlamakta zorlanıyorum. Kesinle yeterli bir süre değildir. İlk yıl çevreyi 
tanımaya çalışır son yıl tekrar görevlendirilme kaygısıyla geçer.”(K13) biçiminde olumsuz düşünenler de 
vardır. 

Katılımcıların hemen hepsi (14/15) görevden alınan müdürlerin öğretmenlik yapmasını uygun 
bulmadığını belirterek, emekli olmaları yönünde görüş bildirmiştir. Eğer emekli maaşları iyileştirilirse 
emekli olmalarını önermektedirler.  

Sonuç olarak katılımcıların (9/15) uygulamanın bu haliyle olumsuz sonuçlar doğuracağını, (3/15) 
başlangıç aşamasında bazı kişileri üzmüş olsa da sonuçlarının olumlu olduğunu, (2/15) katılımcı ise hem 
olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.  

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken bulgusu ise görev süresi 4 yılı doldurmadığı için 
yönetmelikten etkilenmeyen 5 okul müdürünün de olumsuz görüş bildirmiş olmasıdır.  

 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın ilk bulgusuna göre şu anki durumda objektif değerlendirme yapılmadığı ve liyakat 
dışı unsurların da görevlendirmede etkisi olduğudur. Müdürlerin hak ederek göreve gelebileceği 
değerlendirmeler için yazılı sınava ek olarak müdürlerin başarı ve performansını belirleyebilecek, kurum 
standartlarını yükseltecek kriterler belirlenerek değerlendirmeler daha adil ve objektif yapılmalıdır.  
Ancak bu şekilde seçilen müdür daha saygın ve astlarınca kabul edilen bir konumda olur. 

Araştırmanın ikinci bulgusuna göre katılımcıların büyük çoğunluğu değerlendirme süreci ve 
yönetmelik maddeleri hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. Müdürlerin değerlendirmeye tabii olsun ya da 
olmasın huzursuz olduğu, ikili ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ve önyargılarla oluşan olumsuz imajdan 
şikâyetçi olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın üçüncü bulgusuna göre katılımcılar yeni yönetmeliğin bazı olumsuz sonuçlar 
doğurduğunu ifade etmiştir. Son yönetmelikte (10 Haziran 2014), okul müdürlüğüne atama dönemi sona 
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ermiş ve müdürlük görevlendirme şeklinde düzenlenmiştir. Müdürlük meslek olmaktan çıkarılmış ve 
ikinci bir görev olarak tanımlanmıştır. Müdür görevlendirmeleri için değerlendirme komisyonları 
oluşturulmuş ve bu değerlendirmelerden sonra yine komisyon üyeleri tarafından sözlü sınav yapılmıştır. 
Sözlü sınavda liyakat düzeyi, iletişim becerileri, muhakeme gücü, analitik düşünme ve analiz yapabilme 
kabiliyeti gibi ciddi yönlerden değerlendirilmeleri ülkemiz adına olumlu bir gelişme olsa da Türkiye’nin 
şu anki alt yapısının uygulamada sıkıntılar yarattığı söylenebilir. Baskı grupları, siyasi partiler veya 
sendika gibi güç unsurlarının uygulama kısmında etkisinin olabileceği göz önünde tutulmalı; liyakata 
dayalı, objektif, şeffaf ve adil değerlendirmelerin yapılabilmesi yönetmeliğin yeni düzenlemelere ihtiyacı 
olabileceği söylenebilir. Özellikle değerlendirme aşamasında %60 gibi büyük bir puanlamaya sahip şube 
müdürlerinin değerlendirdikleri müdürleri tanımadan puanlama yapması meydana çıkan olumsuzlukların 
temel sebebi olabilir. Bunlara ek olarak müdürlerin görev süresinin uzatılması aşamasında 
değerlendirmeye öğretmen, öğrenci ve veli (okul aile birliği) katılımının olası ve çoklu bir değerlendirme 
yapılması ülkemizde demokratiklik adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmanın bulgularına göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

1. Okul yöneticisi yetiştirilmesi, seçimi, karar süreçlerinin düzenlenmesiyle ilgili yasa ve 
yönetmeliklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
uygulamada en çok tepki çeken ve şikâyet edilen unsurladan olan şube müdürlerinin 
değerlendirdikleri müdürleri tanımadan görevlendirmede en büyük belirleyici olması ile 
ilgili madde tekrar düzenlenebilir. Şube müdürlerinin değerlendirmede bulunacağı 
müdürlerle en az 6 ay çalışma şartı konulabilir ve puanlamadaki yüzdesi azaltılabilir. Bu 
sayede daha objektif ve doğru görevlendirmeler gerçekleştirilebilir. 

2. Değerlendirmenin daha objektif yapılabileceği yazılı ve sözlü sınavlar; Milli Eğitim 
Bakanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile üniversitelerin eğitim yönetimi ve 
denetimi bölüm/anabilim dallarından öğretim üyelerinden oluşacak bir komisyonca 
hazırlanabilir. 

3. 19. Şurada da önerildiği üzere müdür değerlendirmeleri için başarı göstergeleri 
belirlenmeli ve bu göstergelerin eğitim bölgesi, il ve ilçe düzeyinde zamana bağlı 
değişimini gösteren karşılaştırmalı bir veri tabanının oluşturulması sağlanmalı, somut 
performans ölçütlerine dayalı bir okul karnesi oluşturulmalı ve yöneticilikte kariyer 
basamakları düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. 

4. Yönetmeliklerde yer alan ve yönetici atamalarında tercih sebepleri arasında bulunan 
lisansüstü eğitim, bir tercih sebebi olmaktan çıkarılarak gereklilik haline getirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim ile ilgili çalışmalarda yapılan hataların 
neler olduğunu ve bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almak için hangi 
boyutların ve değişkenlerin ele alınması gerektiğini göstermektir. Bu maksatla karşılaştırmalı eğitimin 
gelişiminde çok önemli bir yeri olan Bray ve Thomas’ın (1995) oluşturdukları küp detaylı olarak 
incelenmiştir. Bray ve Thomas küpü, karşılaştırmalı eğitimi üç farklı boyutta ele almıştır. Bunlar; 
coğrafik boyutlar, demografik boyutlar ve eğitsel boyutlardır. Bu boyutlar farklı değişkenleri 
içermektedir. Yapılan araştırmalarda ne kadar benzer değişkenler varsa, çıkarılacak sonuçların o derecede 
doğru olacağı değerlendirilmektedir. Araştırmanın verileri belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde 
edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada; karşılaştırmalı eğitimin 
bir sistem kopyacılığı olamayacağı ve tek boyutlu düşünülemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Eğitim, Bray ve Thomas Yöntemi, Türkiye. 

ABSTRACT 

The aim of tih study is to show what the faults are in comparative educational research in Turkey and which 
dimensions and variables are to be contextualized to have influential and efficientoutcomes in researches about this 
subject. For this aim, Bray and Thomas Cube (1995) which has a great importance in the development of 
comparative education is examined in detail. Bray and Thomas method contextualized comparative education in 
three dimensions. These are geograpfic/locational levels, nonlocational groups and aspects of educational and of 
society. These dimensions include different variables. In researches, it is evaluated that when the variables are more 
similar, the outcomes are more correct. This research’s datas are collected by documentary screening method and 
datas are analyzed by descriptive analysis technique. In this research, it is concluded that comparative education 
can’t be a system cheating and we can’t evaluate it by one dimension. 

Keyword: Comparative Education, Bray and Thomas Method, Turkey 
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1. GİRİŞ: 

Eğitim alanında yapılan araştırmaların sonucunda, farklı bölgeler ya da ülkeler de eğitim ile ilgili 

benzerliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu benzerlikler içerisinde; eğitim sistemi, öğretmen yetiştirme 

programları, okul öncesi eğitim vb. çok farklı konular olduğu gibi, eğitim ile ilgili problemlerde yer 

almaktadır.  Her ulusun kendi eğitim sistemini daha kısa sürede nasıl geliştirebilirim sorusuna cevap 

aradığı düşünüldüğünde, bu benzerliklerin önemi bir kat daha artmaktadır. Eğitim ile ilgili benzerlikler ise 

karşılaştırmalı eğitimi çıkarmıştır. 

Marc Antoien Jullien tarafından 1817 yılında ‘Eğitim konusunda bir dizi sorular ve karşılaştırmalı 

eğitim konusunda bir çalışma taslağı’ kitabıyla, karşılaştırmalı eğitim terimi ilk kez kullanılmış; 

sömürgeciliğin sona ermesi, üçüncü dünya ülkelerinin bağımsızlıklarını elde etmesi ve gelişmekte olan 

ülkelerin yeni yollar aramasıyla, karşılaştırmalı eğitimin alanı genişlemiştir (Türkoğlu, Yüksel, Sağlam, 

Ültanır, Aynal, Erdoğan; 2012). 1945 yılından sonra karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında tarihi verilerin 

yanında, ekonomik, politik, toplumsal sorunlarla eğitim arasındaki ilişkiler de incelenmeye başlanmıştır 

(Debesse ve Mialert, 1974). 

1964 yılında Gearge Bereday tarafından ‘Bereday Modeli’ tasarlanmıştır. Bray ve Thomas 

(1995)’a göre bu model dört aşamalıdır. Bunlar; betimleme, yorumlama, yanyana koyma ve 

karşılaştırmadır. Birinci aşamada; yazılı belge ve raporlar gibi ilk kaynaklar araştırılarak ülkelerin eğitim 

sistemleri betimlenmelidir. İkinci aşamada; sosyal, tarihsel, ekonomik ve coğrafik yönler 

değerlendirilmelidir.  Üçüncü aşamada; farklı ülkelerin verileri eşleştirilmelidir. Son aşamada ise; 

hipotezin kabul edilebilirliğine ilişkin kanıtlar ortaya çıkarılmalıdır. 

1995 yılında Bray ve Thomas, o zamana kadar yapılan karşılaştırmalı eğitim ile ilgili çalışmaları 

sentezleyerek, bir küp oluşturmuşlardır. Bray ve Thomas bu yönteme, farklı alanlar içerisindeki eğitim 

çalışmalarının farklı yöntemsel vurgulara sahip olduğunu ileri sürerek başlamışlardır. Karşılaştırmalı 

eğitimin aksine, diğer alanlarda ülkeler arası karşılaştırma yerine bölgesel düzeyde çalışmalar yapılmış ve 

uluslararası yapılacak çalışmaların faydalarından yararlanamadıklarını gözlemlemişlerdir (Bray, 

Adamson ve Mason, 2007). Karşılaştırmalı eğitim, eğitimi anlamaya yardım eden psikoloji, dil bilimi, 

ekonomi, sosyoloji, tarih ve antropoloji gibi disiplinlerle ilişkili olduğu için (Altbach ve Kelly; 1986), 

farklı disiplinlerdeki güçlü ilişkilerin birbirlerinin niteliğini ve kalitesini arttıracağı değerlendirilmiştir. 

Bray ve Thomas; kaynakların sınırlılığı nedeniyle çalışmalarını tek boyutta yürüten araştırmacılara, 

eğitim ile ilgili alanlarda karşılıklı etkileşimi göz önünde bulundurmalarını önermiştir (Bray vd., 2007). 

Bray ve Thomas’ın geliştirdikleri bu yöntem, karşılaştırmalı eğitim alanında geniş yer bulmuştur (Ferrer; 

2002). 
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2. YÖNTEM: 

Bu araştırmanın verileri belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler betimsel 

analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Belgesel tarama yöntemi ile edilen verilerin çeşitli özellikleri 

özetlenerek yorumlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu gibi 

betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar, 1999).  Araştırmaya temel teşkil 

edecek kavramlar önceden belirlendiği için, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006).  

Araştırmada tarama modeli kullanıldığından, evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. 

Veri toplama aracı olarak; karşılaştırmalı eğitim ile ilgili kitaplar, makaleler, bildiriler, yüksek 

lisans ve doktora tezleri incelenmiş ve olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme 

yöntemiyle 20 makale, 20 bildiri, 73 yüksek lisans tezi ve 34 doktora tezi seçilmiştir. Gelişigüzel 

örnekleme yöntemi; araştırmacının belirlenen örneklem büyüklüğüne göre evrenin bir parçasını 

seçmesidir (Arlı ve Nazik, 2001). Verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

3. BULGU ve YORUMLAR: 

Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. Ancak bu alanda yapılan 

tanımların farklı alanlarda yapılmış tanımlara göre ayırt edici bir özelliği vardır. Bu konuyla ilgili tanım 

yapanlar sadece eğitim bilimlerinde görev yapan akademik personelden oluşmamakta, aynı zamanda 

sosyal bilimlerin farklı alt dallarında görev yapan akademik personelde bulunmaktadır. G. 

Pasacoropoulos, K. Neff, J. A. Lawerys, M. Eckstein, D. Adam, H. Noah, ve A. Kazamias gibi dünyaca 

ünlü bilim adamları bunlardan birkaçıdır.  Bu itibarla karşılaştırmalı eğitimi sadece eğitim bilimleriyle 

ilişkilendirmek yanlış olacaktır.  Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili farklı tanımlar yapılmasına rağmen, bu 

tanımların çoğunda karşılaştırmalı eğitimi disiplinler arası bir alan olarak görülmüştür. Yabancı ülkelerde 

eğitim, uluslararası eğitim, eğitim tarihi ve eğitim politikası karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler 

olmakla birlikte (Aytaç, 1985); eğitim yönetimi, eğitim ekonomisi, eğitimde program geliştirme, eğitimde 

psikolojik hizmetler, eğitimde ölçme değerlendirme, sosyoloji, psikoloji ve felsefe karşılaştırmalı eğitim 

ile ilişkili bir alanlardır.  

Farklı disiplinlerle ilişkili olan karşılaştırmalı eğitim istismara açık bir alandır (Noah, 1984). 

Erdoğan (2003)’a göre karşılaştırmalı eğitimde üç farklı istismar olabilir. Bunlardan birincisi, bir ülkedeki 

herhangi bir uygulamanın örnek bir uygulama olarak gösterilmesidir. İkincisi, hükümlerin sadece belirli 

sonuçlara bağlı kalınarak verilmesidir. Üçüncüsü ise, incelenecek konunun seçilmesinden, uygulanacak 

yönteme ve araştırma sonuçlarının yorumlanmasına kadar birçok süreçte temel alınan etnosentrik bakış 

açısıdır.     
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Ülkemizde karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yapılan 73 yüksek lisans ve 34 doktora tezi 

incelenmiştir. Doktora tezlerinden sırasıyla; ABD (15), İngiltere (10), Almanya (6), Finlandiya (5), 

Japonya (3), Fransa (2) ve Güney Kore (2) ile ülkemizin farklı eğitim konuları karşılaştırılmıştır. Yüksek 

lisans tezlerinden sırasıyla; İngiltere (23), Almanya (22), Finlandiya (12), ABD (9), Fransa (6), Singapur 

(5), Japonya (5)ve İtalya (5), Kanada (4), Hollanda (3), Güney Kore (3) ve İrlanda (3) ile ülkemizin farklı 

eğitim konuları karşılaştırılmıştır. Makale ve bildirilerde ilk sıraları ABD (4), İngiltere (4) ve Finlandiya 

(3) almıştır. Makale, bildiri, yüksek lisans ile doktora tezlerinde ülkemiz ile karşılaştırılan ülkelerin PISA, 

TIMSS ve diğer araştırmalarda Dünya’da ilk sıralarda olduğu görülmektedir. Ancak Dünya’da ilk 

sıralarda yer alan ülkelerin karşılaştırılması ne kadar doğrudur?  

Karşılaştırmalı eğitim ile ilgili ülkelerin veya bölgelerin seçiminde Bray ve Thomas yöntemi 

önemli bir yer tutmaktadır. Bray ve Thomas’ın yönteminde üç boyut ve her bir boyutun değişkenleri 

vardır. Coğrafik boyut; kıtalar, ülkeler, bölgeler, okul bölgeleri, okullar, sınıflar ve birey değişkenlerinden 

oluşmaktadır. Demografik boyut; etnik grup, yaş grupları, dibi gruplar, cinsiyet grupları, diğer gruplar ve 

tüm nüfus değişkenlerinden oluşmaktadır. Eğitsel/toplumsal boyut; programlar, öğretim yöntemleri, 

eğitim finansmanı, yönetim yapısı, politik gelişmeler, istihdam ve diğer boyut değişkenlerinden 

oluşmaktadır. (Bray vd., 2007). Karşılaştırmalı eğitim için seçilen yerlerin boyut ve değişkenlerinin 

benzerlik göstermesi, yapılacak çalışmaların niteliğini artıracaktır. Bu itibarla, PISA, TIMMS veya diğer 

araştırmalarda ilk sırada yer alan ülkelerin seçilip, karşılaştırmalı eğitim açısından araştırılması, 

uygulaması güç ve olumsuz sonuçlar oluşturabilecektir. 

Dünya Bankası ülke direktörü Martin Raiser’e Türk eğitim sistemine model olabilecek bir ülke 

sorulduğunda, Singapur ve Finlandiya gibi başarılı örneklerin olduğunu ancak bu ülkelerin çok küçük ve 

ülke deneyimlerinin Türkiye bağlamına uyarlanmasının çok güç olduğunu söylemiş ve eğitim sisteminde 

dramatik iyileşmeler sağlayan Polonya’nın daha iyi bir örnek olabileceğini ifade etmiştir (TEDMEM, 

2014).  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER: 

Bu araştırmanın sonuçları şunlardır; 

1. Karşılaştırmalı eğitim, eğitim ile ilgili problemlere çok geniş kapsamda çözüm üretmeye 

çalışan bir alan değildir. 

2. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında sadece eğitim ile ilgili alanların incelenmesi yeterli 

değildir. 
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3. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında; eğitim yönetimi, eğitim ekonomisi, eğitimde program 

geliştirme, eğitimde psikolojik hizmetler, eğitimde ölçme değerlendirme, sosyoloji, psikoloji ve felsefe 

gibi konuların incelenmesi gerekmektedir. 

4. Araştırmalar tek boyutlu veya tek değişkenli yapılması, istenilen neticeyi vermeyecektir. Bu 

kapsamda Bray ve Thomas yöntemindeki boyut veya değişkenler kullanılmalıdır. Ayrıca farklı özellikleri 

olan yerler için ilave boyut veya değişken eklenmelidir. 

5. Yüzeysel yapılacak araştırmalar yerine derinlemesine yapılacak araştırmalar daha nitelikli 

olacaktır. 

6. PISA, TIMSS ve diğer araştırmalarda ilk sıradaki ülkelerin araştırmasının yanlış olmadığı 

ancak Türk eğitim sistemine uyarlanması zordur. 

7. Karşılaştırmalı eğitimin sistem kopyacılığı olamayacağından, X yapılırsa Y olur anlayışının 

yanlış olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu araştırmanın önerileri şunlardır; 

1. Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında;  farklı coğrafik, demografik veya eğitsel/toplumsal 

özellik gösteren yerler seçilmelidir. 

2. Araştırmalar, daha az kapsamda ama derinlemesine incelenmelidir. 

3. Polonya eğitim sistemi ile Türk eğitim sistemi karşılaştırmalı olarak araştırmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sistemi 
analiz edilmiş, bakanlık müfettişleri ile ilköğretim müfettişlerinin yerine oluşturulan maarif 
müfettişlerinin denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması araştırılmıştır. Bu kapsamda; 24 
Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif 
Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği gereğince, maarif müfettişlerinin yetkisinde bulunan performans 
denetimi, sistem denetimi, uygunluk denetimi, mali denetim ile süreç ve sonuç denetimi incelenmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda, araştırmanın verileri belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler 
betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maarif Müfettişi, Teftiş, Denetim Türleri. 

ABSTRACT 

In this study, National Educational Basic Law which is numbered as 6528 and The Ministery of National 
Educational inspection system which had been changed by a law to make some changes on some law and statutary 
decrees , has been anallyzed by education inspector, combined ministery inspector and primary educational 
inspector, inspection services types extent and applicability is researcehed. In this extent, according to ministery of 
national education guidance and supervision presidency and education inspector presidency regulations, 
performance audit,  system audit, compliance audit, financial audit, process and output audit, which are under the 
authority of educational inspector studied. For this purpose, this research’s datas are collected by documentary 
screening method and datas are analyzed by descriptive analysis technique.  

Keyword: Educational Inspector, Inspection, Audit Types. 

 

1. GİRİŞ:  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevlerini belirleyen 3797 sayılı kanun, 2011 yılında 

yasalaşan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararname 

ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 2014 

yılında yürürlüğe giren 6528 sayılı ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ve ‘Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim 

Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’ ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nda 
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görev yapan bakanlık müfettişleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan ilköğretim müfettişleri, 

maarif müfettişleri adı altında toplanmıştır. Bu yönetmelikle, maarif müfettişlerine beş farklı denetim 

hizmet türü yetkisi verilmiştir. Bunlar; süreç ve sonuç denetimi, performans denetimi, sistem denetimi, 

mali denetim ve uygunluk denetimidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında ‘Maarif Müfettişlerinin Görev Standartlarını’ yayınlamıştır. 

Bu standartta süreç ve sonuç denetimini hizmetlerle, diğer denetim türleri okul/kurumlarla 

ilişkilendirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; maarif müfettişlerine ilgili yönetmelikle yetki verilen denetim hizmet 

türlerinin incelenmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarını kapsayan denetim 

hizmet türleri, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımı ile iyileştirici ve 

geliştirici yönde katkı sağlaması beklenmektedir. 

2. YÖNTEM: 

Bu araştırmanın verileri belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler betimsel 

analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Belgesel tarama yöntemi ile edilen verilerin çeşitli özellikleri 

özetlenerek yorumlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu gibi 

betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar, 1999).  Araştırmaya temel teşkil 

edecek kavramlar önceden belirlendiği için, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). 

Araştırmada tarama modeli kullanıldığından, evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. 

Veri toplama aracı olarak; maarif müfettişlerinin denetim hizmet çeşitleri ile ilgili kitaplar, 

makaleler, bildiriler, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir.  

Denetim türlerinin birer cümle ile tanımı yapıldığı maarif müfettişleri görev standartları dışında, 

maarif müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetim türleri hakkında yürürlüğe giren detaylı bir 

mevzuat bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu denetim türlerinin 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı 

Kamu Mali Kontrol ve Yönetimi Kanununda geçen denetim faaliyetleri ile paralellik gösterdiği 

değerlendirilmiştir. Bu kanunda iki tür denetimden bahsedilmektedir. Bunlar; iç denetçiler tarafından icra 

edilen iç denetim ve sayıştay denetçileri tarafından icra edilen dış denetimdir. İç denetçiler performans 

denetimi, sistem denetimi, mali denetim, uygunluk denetimi ve bilgi teknolojileri denetimi; sayıştay 

denetçileri ise mali ve uygunluk denetimini kapsayan düzenlilik denetimi ile uygunluk denetimini 

yapmaktadırlar. Süreç ve sonuç denetimi dışındaki maarif müfettişlerinin denetim hizmet çeşitleri bu 

kapsamda incelenmiştir.  
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3. BULGULAR ve YORUM: 

Performans Denetimi:  

Performans denetimi, ABD, Kanada ve İngiltere ile farklı bazı ülkelerde 1960’lı yıllarda 

uygulama alanı bulmuştur. Performans denetimi, kamu kaynağı kullanan idarenin etkililiğinin, 

ekonomikliğinin ve verimliliğinin ölçülmesidir. Diğer bir deyişle, kamu idarelerinin doğru şeyleri en az 

maliyetle yapıp yapmadıklarının incelenmesidir (The Swedish National Audit Office, 1999). 

5018 sayılı kamu mali kontrol ve yönetimi kanununa göre; kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet 

ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 

hazırlar. Performans denetimleri ise, bu hedef ve göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

6085 sayılı sayıştay kanununa göre performans, kamu idarelerince belirlenen hedef ve 

göstergelere ulaşma seviyesini; performans denetimi ise, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade 

etmektedir.   

1953 yılında kurulan uluslararası kamu denetim işbirliği örgütü International Organization of 

Supreme Audit Institutions (INTOSAI)’a göre performans denetimi, denetlenen kurumların görevlerini 

yerine getirirken kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkili kullanıp kullanmadıklarının denetimi şeklinde 

tanımlamıştır.  

İç denetçilerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre performans denetimi, 

yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve 

kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.  

Kamu iç denetim rehberi (2008)’na göre performans denetimi; kamu idarelerinin ya da bu 

idarelerin belirli faaliyet, program ya da projelerinin verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri açısından 

objektif ve sistematik olarak incelenmesidir. 

Performans denetiminin diğer denetim türlerinden ayırt edici üç unsuru olduğunu varsayabiliriz. 

Bunlar; etkililik, verimlilik ve ekonomiklik. Etkililik, faaliyetlerin sonucunda hedeflere ne ölçüde 

ulaşıldığını araştırma çabasıdır (Eren, 2009). En az girdiyle en çok çıktıyı sağlamak olarak tanımlanabilen 

verimlilik, bu üretimin miktarıyla o üretimi gerçekleştirebilmek için kullanılan etmenler arasındaki 

orandır (Gürüz ve Gürel, 2009). Ekonomiklik, en uygun kaliteyi elde etmek için kaynak kullanmayı 

gerektiren faaliyetlerin maliyetinin en düşük seviyeye indirilmesidir (Özer, 1997). 

Performans denetimi; kaynak yönetimin kalitesini artırmak, hesap verme sorumluluğunun 

gelişmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, maliyetlerin azaltılmasıyla tasarruf 
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sağlamak, hizmetleri daha nitelikli yapmak, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirmek ve fayda-

maliyet analiz sonuçlarını görebilmek amacıyla yapılmaktadır. 

Sistem Denetimi:  

İç denetçilerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre sistem denetimi; denetlenen 

birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla 

analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve 

uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

Kamu iç denetim rehberi (2008)’na göre sistem denetimi; denetlenen sürecin ya da birimin 

amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı 

sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun 

araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

Sistem denetimi, icra edilen kontrol faaliyetinin etkinliğini ölçmek amacıyla iç kontrol sisteminin 

detaylı bir şekilde değerlendirilmesini amaçlar. Faaliyetlerin etkinliği, ekonomikliği ve verimliliği ve 

işlemlerin mevzuata uygunluğu, mali raporların doğru ve tam olduğu konusunda güvence sağlar 

(European Commission, 2002). 

Sistem denetimi genel olarak kurumun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesidir. Yönetim 

tarafından icra edilen iç kontrol sisteminin işleyişinin değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve 

faaliyetlerin daha nitelikli duruma getirilmesidir. 

Mali Denetim: 

5018 sayılı kamu mali kontrol ve yönetimi kanununa göre, kamu idaresi hesapları ve bunlara 

ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimdir. 

6085 sayılı sayıştay kanununa göre Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak 

oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu 

hakkındaki denetimdir. 

İç denetçilerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe mali denetim; gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

Kamu iç denetim rehberi (2008)’na göre mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere 

ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 
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Mali denetim, tüm mali işlemlere ait verilerin, tabloların, varlık ve yükümlülüklerin ve 

dolayısıyla bilginin güvenilirliği ve bütünlüğü, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına 

uygunluğu ile ilgilenir. Ayrıca; varlıkların korunması, denetlenen idarenin belirlenmiş ilke ve esaslara ne 

ölçüde uyduğu hakkında güvence sağlar (Örenay, 2005) 

Uygunluk Denetimi: 

5018 sayılı kamu mali kontrol ve yönetimi kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve 

mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının 

tespiti 

6085 sayılı sayıştay kanununa göre kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin 

hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının incelenmesine 

ilişkin denetimdir. 

İç denetçilerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre uygunluk denetimi; kamu 

idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun 

incelenmesidir. 

Kamu iç denetim rehberi (2008)’na göre, uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. 

Birincisi; idarenin harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana ve performans programına uygunluğunun 

denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. İkincisi; idarenin harcamalarının ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 

diğer mevzuata uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir. 

Uygunluk denetiminde ele alınacak kriterler; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 

yönetmelik ve tebliğler, kalkınma planı, yıllık programlar, stratejik plan ve performans programı, yönetim 

tarafından belirlenen yönergeler, prosedürler ve kararlar, idarenin giriştiği sözleşme ve taahhütlere ilişkin 

hükümler olabileceği değerlendirilmektedir. 

Performans denetiminin uygunluk denetimi ve mali denetimden bazı farklılıkları vardır. 

Performans denetimi daha çok idarenin etkinliği üzerinde dururken, mali ve uygunluk denetimi muhasebe 

ve ilgili kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliği üzerinde durur. Denetimin konusu bakımından, 

performans denetimi idarenin faaliyetleri üzerinde dururken, mali ve uygunluk denetimi daha çok 

muhasebe sistemi ve mevzuat üzerinde yoğunlaşır. Mali denetim standardize edilmiş bir denetim ve 

raporlama sistemini takip ederken, performans denetimi için aynı şeyi söylemek zordur. Çünkü faaliyet ve 

projenin içeriğine göre, idarenin özelliğine göre farklılık gösterir (Kubalı, 1998). 

Süreç ve Sonuç Denetimi:  
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Maarif müfettişleri görev standartlarına göre süreç ve sonuç denetimi; ilgili kurumlar tarafından 

yapılan hizmetlerin mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere performans kriterlerine ve kalite 

standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesidir. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER: 

Millî eğitim bakanlığı rehberlik ve denetim başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıkları 

yönetmeliğinde performans denetimi, sistem denetimi, mali denetim, uygunluk denetimi ile süreç ve 

sonuç denetim bulunmaktadır. Bu yönetmelik ile daha önceki yönetmeliklerde bulunan okul/kurum 

denetimi, personel denetimi, sınav denetimi, kurs ve seminer denetimleri kaldırılmıştır. Ancak bu 

yönetmelik yürürlüğe girdikten çok kısa bir süre sonra maarif müfettişleri görev standartları 

yayınlanmıştır. Bu standartlarda denetim türleri; hizmetlerin süreç ve sonuçlarının denetimi, okul/kurum 

denetimi, personel denetimi, mucipli ders denetimi, sınav denetimi, kurs ve seminer denetimi olarak 

sıralanmıştır. Okul/kurum denetiminin içeriği ise, iç denetçilerin beş denetim türüyle aynı olan 

performans denetimi, sistem denetimi, mali denetim, uygunluk denetimi ve bilgi işlem sistemi denetimi 

oluşturmaktadır.  

Bu konuyla ilgili öneriler şunlardır;  

1. Maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliğinde bulunan denetim türleri ile maarif 

müfettişleri görev standartlarında bulunan denetim türlerinin birbiriyle uyumlu hale 

getirilmesinin,   

2. Maarif müfettişlerinin, yeni denetim türlerinin kapsamı ve uygulaması ile ilgili olarak, 

kaliteli ve nitelikli personel tarafından hizmet içi kurslara alınmasının,  

3. Okul/kurum yöneticilerinin bu denetim konularından denetleneceği 

değerlendirildiğinde, başta mali denetim olmak üzere, diğer tüm denetim türlerinin içeriği 

hakkında bilgilendirilmesinin, 

4. Yeni denetim türleri ile ilgili olarak, personele verilecek eğitimde Milli Eğitim 

Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanlığında bulunan iç denetçilerin aktif rol almasının, 

5. Denetim türlerinin çeşitliliği ve uygulamadaki zorluklar düşünüldüğünde, maarif 

müfettişlerinin sayısının arttırılmasının, uygun olduğu değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdürü olarak görevlendirilme ölçütlerini, süreci ve bunların olası 
sonuçlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde nitel bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilen; 
müdürlükteki görev süresi bakımından dört yılı dolmadığından değerlendirme süreci dışında tutulan okullarda görev 
yapan beş, ilk kez müdür olarak görevlendirilmiş okullarda görev yapan beş ve daha önce müdürlük yapmış ve 
tekrar müdür olarak görevlendirilmiş okullarda görev yapan beş öğretmen olmak üzere toplam 15 katılımcıdan 
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin okul müdürlüğünde görevlendirmeye ilişkin ölçütlerini, görevlendirme 
sürecini ve bunların olası sonuçlarını, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin katılımcıların önerilerini belirlemeyi 
amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz 
tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın genel sonucu yönetici görevlendirmede daha adil, objektif, liyakat 
esaslarına dayalı bir değerlendirme yapılması gerekliliği ancak yeni uygulamanın bu ihtiyaca cevap veremediğidir. 
Araştırma bulgularına dayanarak; müdür görevlendirmede yazılı sınava ek olarak, müdürlerin başarı ve 
performansını belirleyebilecek, kurum standartlarını yükseltecek kriterler belirlenerek bunlara göre değerlendirmeler 
yapılırsa daha adil ve objektif sonuçlar elde edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Okul müdürü görevlendirme, yönetici seçme, öğretmen görüşü.  

ABSTRACT 

The main objective fort his study is to investigate the views of teachers about the measures, process and 
possible results of them in selecting headteachers in Turkey. In order to achieve this main purpose, a qualitative 
research has been realized with phenomological desing. The study group for this study, consisting of 15 teachers, 
has been selected by means of maximum likelihood sampling model in which 5 teachers from schools whose 
headteachers were left as they didn’t completed their 4 years period, 5 teachers from schools whose headteachers 
were selected as the headteacher for the first time and finally 5 teachers from schools whose headteachers were re-
elected.The data of the research was collected with a semi-structured interviewing form based on the official 
regulation under Turkish Ministry of National Education about selecting headteachers. These data have been 
analysed with descriptive analysing technique. The results showed that selecting headteachers should be much more 
objective, fair and based on competences and on the other hand the new regulation has not yet answered this 
necessity as expected. Based on the findings of this study, it can be recommended that criterias must be identified to 
rise institutional standarts and evaluations must be done in terms of considering these standarts.  

Key Words: Delegating and Selecting Headteachers, Views of Teachers   
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1.GİRİŞ 

Problem Durumu 

Okul, toplumsal açık bir sistem olup, girdisi ve çıktısı aynı anda insan öğesini barındırdığı için 

diğer sistemlerden açıkça ayrılan bir modeldir. Bu sebeple söz konusu eğitim ve okul örgütleri olduğunda 

alan yazında sıklıkla bahsedilen pek çok kavram ve olgu tartışılmaya açılmaktadır. Öyle ki istek ve 

ihtiyaçları sınır tanımayan insanoğlu ve onun bu yanından beslenen değişim ve gelişim olguları zaten 

hassas dengeler üzerine kurulmuş olan okul örgütlerini daha da önemli bir konuma getirmiştir. Hizmet ya 

da üretim sektörüyle kıyaslandığında özellikle girdi boyutunda; okul, toplumun ona sunduğu 

hammaddeyle yani öğrenci, veli ve hatta öğretmenle yetinmek zorunda ancak bir sistem olarak sunacağı 

çıktının toplumun ihtiyaçlarına göre çağının en donanımlı bireyleri olmasını sağlaması beklenir. Buna 

göre okul örgütleri, diğerlerinden farklı olarak, işleyeceği hammaddeyi seçememekte ancak buna rağmen 

çıktısını çevresel beklentilere uygun hale getirmek durumunda kalmaktadır. 

Okul yönetimi eğitim yönetiminin temeli ve aynı zamanda en zor ve asıl parçası olarak 

görülmektedir. Zira okul yönetimi, kurumun boyutundan daha büyük sorumlulukları, daha az yetkiyle 

omuzlamayı gerektirmektedir. Çünkü okulu diğer kurumlarından ayıran temel özellik, insan üzerinde 

çalışması ve onu farklılaştırması yeteneğidir (Özmen ve Kömürlü, 2010). Bu sebeple klasik yönetim 

öğretileri okul bağlamında kimi zaman geçerliğini yitirmekte hatta insanın anlık değişken doğası 

sebebiyle okullar yönetilmesi en zor örgütler arasındadır. Bugün artık okul yöneticiliğinin son derece 

kritik bir görev olduğu dile getirilmekle beraber, böylesi zor bir görevin okul yöneticisinin okuldaki insan 

ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanmasıyla ve okul ve eğitim yönetimi kavram ve 

süreçlerini iyi bilmesiyle olanaklıdır (Aktepe, 2014).  

Günümüzde okul müdürü yalnızca kurumun yöneticisi olarak değil, yönettiği kurumda lider 

olarak görülmektedir. Hallinger ve Bridges (1997) eğitimin değişen bağlamı, farklı tipte okul liderlerine 

ve aynı şekilde daha esnek liderlik hazırlama şekillerine ihtiyaç doğurduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

okul yöneticilerinin atanması ve yetiştirilmesinin eğitim sistemlerinin niteliğinin geliştirilmesinde önemli 

bir etken olduğu düşünülmektedir (Süngü, 2012). Zira yukarıda bahsedildiği gibi eğitim yönetiminin 

siyasi etkilere açık hale getirende işte bu yaklaşımdır. Ancak okul gibi toplumu belki de diğer tüm 

kurumlardan daha derinden etkileyen bir oluşum ve bu oluşumun yönetimi günübirlik meselelere alet 

edilmemelidir. Dünya çapında eğitim yönetiminin, bu denli kritik öneme sahip olması sebebiyle, gerek 

siyasal unsurların etkisini en aza indirmek gerekse yönetim biliminden en üst düzeyde faydalanmak 

amacıyla bir uzmanlık alanı olarak kabul görmeye başladığı söylenebilir. Buna göre genel anlamda 

eğitimi bir sistem olarak yönetmek, yaşatmak ve geliştirmek özel anlamda ise okul örgütlerini yönetmek, 

geliştirmek ve verimli hale getirmek adına eğitim yöneticilerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve 

görevlendirilmesi önemli görülmektedir. 
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Eğitim sistemimizde, eğitim yönetimi ve yöneticilerin seçilmesi, yetiştirilmesi ve 

görevlendirilmesi adeta bir sorun haline gelmiş, siyasi bir etki alanı içinde kısır bir döngüye dönüşmüştür. 

Zira birbiri ardına çıkarılan yönetmelikler bunun en belirgin kanıtıdır, öyle ki her bir yasal düzenleme her 

ne kadar mevzuat temeline dayandırılmış olsa da tarafları memnun etmemiş ve dahası eğitim yönetimini 

geliştirmek bir yana giderek daha da kısırlaşmasına sebep olmuştur. Eğitim kurumlarına yönetici atama 

ile ilgili 2003 yılından 2010 yılına kadar yaklaşık 30 adet yönetmelik ve genelge çıkarılmasına rağmen 

problem tam anlamı ile çözüme ulaştırılamamıştır (Altın ve Vatanartıran, 2014). 

Bu araştırmanın temel amacı 10.06.2014 tarih 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin” okul müdürü görevlendirmede öngördüklerine ve 

bunun uygulanışına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir.  

Problem Cümlesi 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 

İlişkin Yönetmeliğin okul müdürü görevlendirmede öngördüklerine ve bunun içeriğine ve 

uygulanışına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 

Bu probleme yanıt bulmak amacıyla aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır. 

1.3.  Alt Problemler 

 
1- Öğretmenlerin yeni yönetmelik ve beraberinde getirdiği uygulamanın 

gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2- Öğretmenlerin yeni yönetmeliğin ve beraberinde getirdiği uygulamanın esaslarına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

3- Öğretmenlerin yeni yönetmeliğin ve beraberinde getirdiği uygulamanın olası 

sonuçlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, konunun derinlemesine irdelenebilmesi için nitel bir yaklaşım tercih edilmiştir. 

Nitel araştırma tekniklerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolünün olması, 

bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliğin 

olması ve tümevarımcı bir analize sahip olması önemli özellikleri arasındadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
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Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseniyle tasarlanmıştır. Olgu bilim 

(fenomenoloji) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, 

yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Merkez 

ilçelerinde görev yapmakta olan toplam 15 öğretmen oluşturmaktadır.  

Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 

Büyüköztürk ve diğ. (2013), bir araştırmada gözlem birimlerinin belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, 

nesneler ya da durumlardan oluşturulabildiği, bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan 

birimlerin (nesneler, olaylar vb.), örneklem alındığını açıklamaktadırlar. Buna göre maksimum çeşitliliği 

sağlamak üzere görev yaptığı okulun müdürü yeni yönetmeliğe göre mülakat ile ilk kez görevlendirilen 5 

öğretmen, okul müdürlüğündeki görev süresi uzatılan okullarda görev yapan 5 öğretmen ve okul müdürü 

2013 yılı yönetmeliğine göre yazılı ve sözlü sınav esasına göre atanmış ve değerlendirme için öngörülen 

süreyi tamamlamadıkları için görevlerine devam eden okullarda görevli 5 öğretmen olmak toplam 15 

öğretmen ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Maksimum çeşitlilik, katılımcıların görev yaptıkları öğrenim 

düzeylerinde de sağlanmaya çalışılmış, bu amaçla iki ilkokul, iki ortaokul ve bir lise olmak üzere beş 

farklı okulda görev yapan öğretmenler, çalışma grubuna alınmıştır. Katılımcılar kodlama esasına göre K1, 

K2, K3… şeklinde kodlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Müdürü Görevlendirmeye 

İlişkin Müdür Görüşleri (Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu)” aracılığı ile toplanmıştır. Görüşme 

formu, araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını güvence altına almak için 

geliştirilmiş bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Katılımcıların görüşme esnasında verdikleri 

cevapların altında yatan nedenleri derinlemesine irdeleyebilmek ve sürece bağlı olarak katılımcılara yeni 

sorular yöneltebilmek amacıyla, çalışmada Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu tercih edilmiştir. 

Özellikle sondalar, görüşme sürecinde toplanan verilerin derinlemesine olmasını ve zenginleştirilmesini 

sağlayan önemli etmenler olarak görülür. 

 

 

Verilerin Toplanması 
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Araştırmacı tarafından çalışma grubu ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, görüşmecilerin görüşme 

formundaki sorularla ilgili görüşleri alınmış, görüşme esnasında 8 görüşmeciden onay alınarak kayıt 

cihazı kullanmış, görüşmecilerin tavır, mimik, konuşma özellikleri ve benzeri davranışlarıyla ilgili 

gözlemler not alınmıştır. Ses kaydına izin vermeyen 7 katılımcıyla görüşmeler yapılırken notlar alınmış 

ve görüşme sonunda katılımcının onayı ile metne dönüştürülmüştür. Her bir görüşmeden sonra alınan 

notlar ve ses kayıtları yazılı hale getirilerek formun son hali ilgili katılımcıya sunulmuş ve onayı 

alınmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Çalışma grubundan görüşme formu çerçevesinde alınan görüşlerle ilgili betimsel analiz 

uygulanmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013), betimsel analizi, toplanan verilerin önce sistematik ve açık bir 

biçimde betimlenmesi, daha sonra yapılan bu betimlemelerin açıklanıp, yorumlanması, neden-sonuç 

ilişkilerinin irdelenmesi ve birtakım sonuçlara ulaşılması olarak belirtmektedirler. Betimsel analizin, 

betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların 

tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamada oluştuğunu açıklamaktadırlar. 

Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak 

amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verildiğini ifade etmektedirler. 

BULGULAR ve YORUMLARI 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan alt problemlere 

yanıt bulmak amacıyla yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan bulgulara ve bu bulgulara ilişkin 

yorumlara yer verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan alt problemlerden ilki öğretmenlerin 

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin öngördüğü uygulamalar hakkında ki 

görüşlerinin ne olduğudur. Buna göre katılımcılara eğitim kurumları yöneticilerinin seçiminde ve 

yetiştirilmesinde bir reform ihtiyacı olup olmadığı, adı geçen yönetmelikten haberdar olup olmadıkları, 

yönetmelik hakkında ne düşündükleri ve yeni uygulamanın kimleri kapsaması gerektiği sorulmuştur. 

Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu (11/15) okul müdürlerinin seçilmesinde ve yetiştirilmesinde 

köklü bir reform gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna göre çoğu okul müdürünün, liderlik 

yapabilecek yeterli deneyime sahipken bunu icra edebilecek kadar donanımlı olmadıkları şeklinde bir 

gerekçe gösterilmiştir. Bu hususta K7 kodlu öğretmen görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir; 
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“Reform küçük düzeltmelerdir, hâlbuki bizim ihtiyacımız köklü bir değişim bir devrim. Ben bu 

sistemin eğitim camiasının zayıf yönleri üzerine inşa edildiğini bu yüzden de daha önceki uygulamalarla 

hem benzer hem de farklı yönleri olduğunu düşünüyorum.” 

Öte yandan katılımcılara yönetici görevlendirmeye ilişkin son çıkan yönetmelikten haberdar olup 

olmadıkları sorulduğunda, katılımcıların çoğunun (9/15) yönetmeliği bizzat incelemediği ancak içeriği 

hakkında bilgi sahibi oldukları, diğerlerinin ise (6/15) yönetmeliği bizzat incelediği anlaşılmıştır. 

Ardından, katılımcılara yeni yönetmelik hakkında ki görüşleri sorulduğunda katılımcıların büyük 

çoğunluğu (9/15) yönetmelik hakkında olumsuz görüş bildirirken, bazı katılımcılar (4/15) ise olumlu 

görüş, diğerleri (2/15) ise çekimser kaldıklarını bildirmişlerdir. Yönetmeliğe ilişkin olumsuz görüş 

bildiren K9 şunları ifade etmiştir; 

“Yönetmelik çıkmadan önce öğretmenlerin falan puan vereceklerini duyunca sevinmiştim; 

çalışan, başarılı ve sevilen okul müdürlerinin hakkını alacağını ve öğretmenlerinde süreçte söz sahibi 

olacağını sanmıştım. Ancak çıkarılan yönetmelik bunun tam tersini öngörüyor.” 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (12/15) yeni yönetmelikle yapılmak istenen reformun hali 

hazırda görev yapan tüm okul müdürlerini kapsaması gerektiği yönünde görüş bildirirken bazı 

katılımcılar (3/15) kapsam alanının esnetilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Yönetmeliğin 

tüm okul müdürlerini kapsaması yönünde görüş bildirenlerin ortak gerekçesi objektiflik ve uygulamada 

bütünlük sağlanması gerekliliğidir. Ancak bunun tam tersi yönünde görüş bildirenlerin gerekçesi ise 

uygulamanın ayırt ediciliğinin düşük olmasıdır. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda oluşturulan ikinci alt problem ise öğretmenlerin 

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin maddeleri ve yönetici görevlendirmeye ilişkin esaslar 

hakkında ki görüşlerinin ne olduğu şeklindedir. Bu alt problemde özellikle okul müdürlerinin 

değerlendirilmesinde okul aile birliği başkanının, öğrenci meclis başkanının, seçilmiş dört öğretmenin ve 

şube müdürlerinin puan vericiler olması ve bunun olası etkileri hakkında ki görüşleri alınmıştır. Buna 

ilişkin olarak öğretmenlerin puanlayıcılar hakkında farklı bakış açılarına sahip oldukları anlaşılmıştır. 

Öğretmenlerin okul müdürlerinin değerlendirilmesinde okul aile birliği başkanın, öğrenci meclis 

başkanın, seçilmiş dört öğretmenin ve şube müdürlerinin puan vermesi hususunda görüşleri Tablo-1’de 

özetlenmiştir. 

Tablo-1: Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Değerlendirilmesinde Puanlayıcılar Hakkında 

Görüşleri 
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Okul Aile Birliği Başkanı Öğrenci Meclis Başkanı Seçilmiş 4 Öğretmen Şube Müdürleri 

 
Olumlu (2/15) 

 
Olumlu (3/15) 

 
Olumlu (3/15) 

 
Olumlu (4/15) 

 
Tüm velileri kapsamalı 
(8/15)* 

 
Tüm öğrencileri kapsamalı 
(3/15) 

 
Tüm öğretmenleri 
kapsamalı (12/15) * 

 
Olumsuz (11/15) 
* 

 
Olumsuz (5/15) 

 
Olumsuz (9/15)*   

 

Tablo-4’e göre öğretmenler okul aile birliği başkanın yani veli temsilcisinin okul müdürünün 

değerlendirilmesinde söz sahibi olması hususunda büyük oranda (10/15) olumlu yönde görüş bildirmiş 

ancak öğretmenlerin yarıya yakını (8/15) bu uygulamanın tüm velileri kapsaması gerektiğini ifade 

etmiştir. Öte yandan öğrenci meclis başkanının da okul müdürü değerlendirmesinde söz sahibi olması 

hususunda katılımcılar büyük oranda (9/15) olumsuz yönde görüş bildirmişler ve hemen hepsinin ortak 

kaygısının öğrencilerin yönlendirmeye açık olması sebebiyle bu uygulamanın amacına hizmet etmeyeceği 

yönündedir. Araştırma kapsamında görüşleri alınan hiçbir öğretmenin okul müdürü değerlendirilmesinde 

olumsuz görüş bildirmemesi oldukça dikkat çekicidir. Ancak yine aynı hususta, uygulamanın 4 

öğretmenle sınırlı tutulmasının öğretmenlerin büyük oranda (12/15) rahatsızlık duymasına yol açtığı ifade 

edilebilir. Görüldüğü üzere okul müdürünün değerlendirilmesinde katılımcıların tamamı olumlu görüş 

bildirmekle beraber puanlamaya tüm öğretmenlerin dâhil edilmesi düşüncesi öne çıkmaktadır. 

Katılımcılara müdür görevlendirme sürecinde uygulamanın bu boyutunun olası etkileri sorulduğunda, 4 

öğretmen sınırının kurum içinde sorunlara yol açacağı şeklinde görüşler alınmıştır. Diğer taraftan 

katılımcılara okul müdürü değerlendirmesinde şube müdürlerinin paydaş olması hususunda görüşleri 

sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu (11/15) olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi çerçevesinde katılımcılara söz konusu yönetmelikle okul 

müdürü görevlendirme uygulamasının olası sonuçları ve süreci etkileyen unsurların neler olabileceği 

sorulmuştur. Buna göre katılımcıların süreci etkileyen unsurlara ilişkin yani okul müdürü olarak 

görevlendirilmek için nelerin etkili olabileceğine ilişkin görüşleri Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo 2 Okul Müdürü Görevlendirilme Sürecini Etkileyen Unsurlara İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Etmen f 

Liyakat 3 

Siyasi görüş 5 

Sendika* 8 
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Akrabalık 2 

İkili ilişkiler (tanışıklık, ortak paylaşım) 2 

Dış baskılar 4 

Kişisel özellikler (liderlik, mesleki birikim) 2 

 
Tablo-2’ye göre katılımcı görüşlerinden hareketle okul müdürü görevlendirilme sürecinde farklı 

etmenlerin rol aldığı görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu hususta K7 kodlu öğretmen şunları ifade etmiştir; 

 “Türkiye’de objektiflik bile subjektif olarak algılanıyor. Bir kere liyakat kelimesini nasıl 

tanımlayacaklar, her şey buna bağlı. Önemli olan süreci etkileyen etmenler değil, etmenlerden etkilenen 

uygulayıcılar. Ben bu yönetmeliğin tüm okul müdürlerini açığa almak için çıkarıldığını düşünmüyorum. 

Yani Ankara’da öngörülen sistem başka ilimizde uygulanan sistem başka.” 

Öte yandan okul müdürü belirleme sürecinde sendikal üyelik baskın bir etmen olarak 

algılanmaktadır. Bu sebeple katılımcılara doğrudan sendikal üyeliğe ilişkin sorular yöneltilmiş ve 

görüşleri alınmıştır. Bu konuda K4 ve K5 kodlu öğretmenler şunları ifade etmişlerdir; 

“Şu ana kadar tanıdığım tüm müdürler belli bir sendikanın üyesi, buna göre temsil yeteneği 

gelişmiş, mevzuata hâkim, insan ilişkileri yüksek ve akademik beceri sahibi herkes aynı sendikada 

toplanmış!” (K4) 

“Müdürlerin büyük çoğunluğunun aynı sendikadan olması tesadüfi sayılamayacak kadar 

manidar. Demek ki sendikal üyelikle müdürlük arasında mutlak bir korelasyon var. Aksini düşünmek 

zaten imkânsız.”(K5) 

Diğer taraftan katılımcılara adı geçen yönetmelikte okul müdürü görevlendirmelerinin 4 yılla 

sınırlı tutulmasına ilişkin görüşleri sorulmuş ve katılımcıların çoğu (7/15) bu sürenin yetersiz olduğunu, 

geri kalanlar bu sürenin ya yeterli olduğunu (4/15) ya da çekimser olduklarını (4/15) ifade etmişlerdir. Bu 

hususta olumsuz görüş bildiren K2 şunları ifade etmiştir; 

“Bence yeterli değil, okula yeni gelen müdür zaten ilk bir yıl okulunu ancak tanıyacaktır. Bu 

durumda geri kalan üç yılda ne yapabilir ki? Stratejik eylem planları bile beş yıllık olarak hazırlanırken 

okul müdürünün dört yıllık görevlendirilmesi garip bir uygulama. Buna göre hiçbir okul müdürü kendi 

hazırladığı stratejik planın sonunu göremeyecek.” 

Aynı hususta olumlu görüş bildiren K8 ise şunları ifade etmiştir; 

“Amaç okul müdürlüğünü eskiden olduğu gibi birilerinin daimi makamı olmaktan çıkartmaksa 

evet yeter. Zaten başarılıysa yeniden görevlendirilecektir.” 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

407 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenler okul müdürü görevlendirme sürecinde 

farklı etmenlerinde rol aldığını, özellikle sendikal üyelik hususunun süreci ciddi anlamda etkilediğini 

ifade etmişlerdir. Öte yandan yönetmeliğin öngördüğü sürenin 4 yılla sınırlandırılması farklı bakış 

açılarıyla algılanmaktadır. Katılımcılara değerlendirme süreci sonunda görevlendirilmeyen eski okul 

müdürlerinin kadrolarının bulunduğu okulda öğretmen olarak istihdam edilmeleri hakkında görüşleri 

sorulmuş, buna göre katılımcılar eşit oranda olumlu (5/15), olumsuz (5/15) ve çekimser (5/15) görüş 

bildirmişlerdir. Bu hususta olumlu görüş bildiren bir katılımcı, K1, şunları ifade etmiştir: 

“İdealist olamayan kimseler eskiden idareciliğe geçerdi. Aslında öğretmenlikten kaçtıkları için 

idareciliğe soyunurlardı. Şimdi dönüp dolaşıp tekrar öğretmen olmaları onların eksikliğidir.  İnsan her 

meslekte kendini geliştirmelidir, kökeni zaten öğretmen olan bir kimsenin yeniden asli görevine dönmesi 

normaldir.”  

Aynı hususta olumsuz görüş bildiren bir öğretmen, K5, şunları ifade etmiştir: 

“Bence uzun yılların ardından bu kişilerin uyum sürecinden geçirilmesi gerekiyordu. Elbette bu 

kişilerin başarılı olabilmeleri mümkün. Ancak takdir edersiniz ki bakir topraklara tohum ekmek dururken, 

kayalık arazide tarım yapmak gibi bir şey.” 

Bu hususta çekimser olduğunu ifade eden katılımcıların ortak kaygısı eğitimin bir süreç olması 

sebebiyle, eski müdürlerin yeni ama asli görevleri olan öğretmenlikte ki başarısının kişisel çabalarıyla 

ilişkili olmasıdır. Bir başka ifadeyle bazı eski müdürlerin kişisel gayretleriyle başarılı olabilecekleri, 

bazılarının ise olmayacakları ifade edilmiştir. Katılımcı görüşlerinden hareketle, eski okul müdürlerinin 

gayri resmi olarak emekliliğe teşvik edilmeleri hakkında görüşleri sorulduğunda yine benzer bir tablo 

ortaya çıkmış ve bazı katılımcılar (6/15) bunun doğru olduğunu savunurken bazıları (5/15) bunun yanlış 

olduğunu, diğerleri ise (4/15) bunun kişilik hakkı olması sebebiyle, ilgili kişilerin özgür iradesine 

bırakılması gerektiğini, ifade etmişlerdir. 

 

 

 

SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Eğitim kurumu yöneticilerinin, MEB tarafından son yapılan değişiklikle atama usulünden 

görevlendirme usulüne göre seçilip iş başına getirilmesi söz konusudur. Yeni yönetmelik, sadece usul 

yönünden değil, eğitim yönetimini esas yönünden de yeniden yorumlamış ve görevlendirmelerin 4 yıllık 

bir süre sınırında ve farklı paydaşların değerlendirme sürecinde farklı ağırlıklarda etki sahibi olmasını 

sağlayarak bugüne değin hiç uygulanmamış bir yöntemi gündeme getirmiştir. MEB’in öngördüğü eğitim 
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yöneticilerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bu yeni yöntem konunun 

taraflarınca farklı yorumlanmış ve çeşitli grupların yoğun tepkisine yol açmıştır. Bu çalışma genel amacı 

itibariyle gerek okul müdürlerinin içinden seçileceği örneklemi oluşturan gerekse yeni yönetmelikte 

değerlendirme sürecinde söz hakkı tanınan öğretmenlerin söz konusu mevzuat, uygulama ve sonuçlarına 

ilişkin görüşlerini irdelemektedir.  

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgulardan biri, öğretmenlerin eğitim kurumları yöneticilerini 

seçme/belirleme, yetiştirme ve atama/görevlendirme hususunda bir yenilik ihtiyacını hissetmeleridir. 

Buna göre ilk kez 1998 yönetmeliği ile başlayan süreç, devamında çıkarılan yeni yönetmelikler ve yapılan 

düzenlemelerle birlikte bu ihtiyacın ortaya çıkmasında pay sahibidir. Zira Millî Eğitim Bakanlığı’nın en 

fazla değişiklik yaptığı yönetmeliklerden biri; Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 

Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliktir (Taş ve Önder, 2010). Buradan hareketle aslında eğitim kurumları 

yöneticilerinin seçilmesine ve iş başına getirilmesinde hissedilen reform ihtiyacı konunun diğer taraflarını 

da ilgilendirmektedir.  

Öğretmenlerin yeni yönetmelikten gerek bizzat incelemek suretiyle gerekse dolaylı yollardan 

haberdar olmaları, konunun bir tarafı olarak duyarlık gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir, bu sebeple 

böylesi bir durumun eğitim yönetimi anlamında olumlu bir sonuç olduğu ifade edilebilir. Benzer şekilde 

Akbaşlı ve Balıkçı da (2013) eğitimcilerin ülkemizdeki okul yöneticiliğine ilişkin konulara ve 

uygulamalara karşı ilgili oldukları, bazı problemler olmasına karşın genelde gelişmeye ve ilerlemeye 

yönelik bir durumun olduğunu belirtmişlerdir. Zira böylesi bir duyarlılık, ülkemizde eğitim yönetiminin 

meslekleşmesine de katkı sağlayabilir. Türkiye’de okul yöneticilerinin yeterliklerinin belirlenmesinin 

önündeki en büyük engel, eğitim ve okul yöneticiliğinin henüz meslekleşmemiş olmasıdır (Ağaoğlu ve 

diğ., 2012).  

Diğer bir önemli sonuç ise öğretmenlerin yeni yönetmeliğin görevlendirmelerdeki tarafsızlık ve 

adalet endişelerini gidermediği görüşünde olmalarıdır. Burada okul müdürlerinin belirlenmesi, 

yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri hususunda öngörülen uygulamanın dış müdahalelere açık olduğu, 

eğitim yönetiminin siyasi bir nüfuz alanına dönüştüğü ve objektiflik ilkesinden ödün verildiği görüşleri ön 

plana çıkmaktadır. Özellikle eğitim kurumları yöneticilerini belirleme ve görevlendirme hususunda son 

çıkan yönetmelik iki aşamalı bir değerlendirme sürecinin ikinci aşamasında mülakata dayanan bir 

uygulamayı öngördüğü için sürecin nesnelliğine gölge düşmektedir. Recepoğlu ve Kılınç (2014) da okul 

müdürlerinin seçilmesinde başvurulan yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarının objektifliğinin 

sağlanması, bu sınavların bağımsız ve tarafsız bir kurul tarafından düzenlenip yürütülmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Araştırma bulgularından hareketle yeni yönetmelikte öngörülen okul müdürü değerlendirme 

sürecinde okul aile başkanı ve seçilmiş dört öğretmenin söz sahibi olması kısmen olumlu karşılanmış 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

409 

ancak gerek değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesi ve puanlamanın geçerlik ve güvenirliği açısından 

daha demokratik bir tutumla tüm veli ve öğretmenlerin sürece dâhil olmaları gündeme getirilmiştir. 
Eğitim ve okul sisteminin geliştirilmesi yönetici ve öğretmenlerin birlikte uyum içerisinde çalışmaları ve 

karşılıklı güveni tesis etmeleri ile mümkündür (Aslanargun, 2012). Bu sebeple yeni yönetmeliğin 

öngördüğü değerlendirme sistemi içinde öğretmenlere söz hakkı tanınması eğitim ve okul sisteminin 

gelişimine katkı sağlayacaktır. Okul yöneticisi olacak kişinin performansı önemsenmeli, başarılı 

olamayan yöneticiler hakkında gerekli olan işlem yapılmalıdır (Aktepe, 2014). Bu sebeple öğretmen ve 

veli, okul müdürünün performansının belirlenmesinde en güvenilir kaynaklar arasındadır. Okul 

yöneticilerinin, gelecekte ihtiyacı olacak konular arasında, insan ilişkileri konusunda daha fazla yeterli 

olma, birey ve grup davranışı üzerine odaklaşma, örgütsel vatandaşlık ve okul içi demokrasi üzerine 

yoğunlaşma gibi konularda yeterli olma gelmektedir (Cemaloğlu, 2005).   

Araştırma kapsamında katılımcı görüşlerinden elde edilen bulgular yeni yönetmelikte öngörülen 

“liyakat” ilkesinin dışında bir takım başka unsurların da okul müdürü belirleme sürecini etkileyebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre süreci etkileyebilecek etmenler sırasıyla sendikal üyelik, siyasi görüş, 

dış baskılar, liyakat, akrabalık bağı ve diğer ikili ilişkilerdir. Eğitim yönetimi bağlamında mevcut yasal 

metinler her ne kadar “liyakati” esas olarak kabul etse de uygulamada bir ikilem yaşanmakta ve liyakat 

ikinci, üçüncü hatta daha alt sıralara itilmektedir. Yöneticilik kadrolarına atamada gerekli yeterliklerin 

aranmaması, kaygı verici bir çelişkidir (Recepoğlu ve Kılınç, 2014). Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından 

yönetici atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin geçmişten günümüze otuz tüzük, yönetmelik veya 

genelge yayınlamış olmasına rağmen halen yönetmeliğin içeriği ve uygulanışına ilişkin tartışmalar 

mevcuttur (Demir ve Pınar, 2013), bunun asıl sebebi ise yasal metinlerin öngörüsüyle uygulayıcıların 

niyetleri arasında ki farktır. Katılımcıların işaret ettiği sendikal sorunun baş aktörü Memur-Sen 

Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sendikasıdır. Sendikanın özellikle eğitim alanında iktidarın 

uygulamalarını olumlayıcı bir tavır sergilemesi ve bunu çeşitli platformlara yayarak stratejik bir işbirliği 

sergilemesi, özellikle Türk sendikal yaşamında var olan “Her İktidar Kendi Sendikasını Kurar” yargısını 

destekler niteliktedir (Eraslan, 2012). Benzer şekilde Kayıkçı (2013) da eğitim çalışanlarının yükselme 

beklentilerini gerçekleştirmede ve yönetici atamada sendikaların önemli bir rol üstlendiğini ifade 

etmektedir.   

 
Yeniden görevlendirilmeyip değerlendirme sürecinde başarısız olan, eski müdürlerinin 

öğretmenlik mesleğine geri dönmesi hususunda ve bu kişilerin ilk fırsatta emekli olmak seçeneğine ilişkin 

araştırma bulgularından hareketle katılımcılar arasında farklı görüşler vardır. Aslında katılımcı 

görüşlerinin bu şekilde çeşitlenmesinde temel dayanak “meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışının 

teoride var olması ve uygulanması ancak mesleki pratikte bu hususta şüphelerin olmasıdır. Bir başka 

ifadeyle yıllarca okul müdürlüğü yapan bir kimsenin, öğretmenlik becerisi anlamında köreldiği ve bu 
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sebeple bu uygulamanın sonucunda yeniden öğretmenlik mesleğine döndürülmesi ve dahası gayrı resmi 

olarak emekliliğe zorlanmasının olumlu bir şekilde algılanmadığı ifade edilebilir.  

Öneriler 

 Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan ve katılımcı görüşlerinden hareketle eğitim 

kurumu yöneticilerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi hususunda şu öneriler getirilebilir; 

1. Alan yazında ki genel uzlaşı göz önüne alınarak eğitim yöneticiliği başlı başına bir 
meslek dalı olarak kabul edilmeli, 

2. Okul müdürü seçilmesi ve görevlendirilmesi hususunda üzerinde tarafların ihtilaflı 
olduğu bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, konunun tüm paydaşlarının uzlaşısıyla, 
yeni bir yönetmelik hazırlanmalı, 

3. Hazırlanacak yeni yönetmelikte, öğretmen görüşlerinde de öne çıkan; demokratik seçim, 
merkezi sınav, şeffaf mülakat süreci, ön seçim, yeterlikler çerçevesi, alanında lisans, 
yüksek lisans, doktora ya da açık-öğretim eğitim yönetimi mezunu olmak gibi ölçütler 
göz önüne alınmalıdır,  

4. Gelişmiş ülkelerin ilgili sistemi incelenmeli ve çağın gereklerini karşılayabilecek yeni bir 
model geliştirilmeli, 

5. Sendikal üyelik gibi dış etmenlerin süreci etkilememesi için sendika temsilcilerinin de 
eşit oranda katılacağı mülakat jürileri oluşturulabilir, 

6. Liyakat esasının tam anlamıyla işleyebilmesi için yönetici adaylarının tamamına mülakat 
öncesi bir eğitim verilmelidir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdür yardımcısı olarak görevlendirilme ölçütleri, süreci ve 
bunların olası sonuçlarına ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı 
gerçekleştirmek için nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, beş okul müdürü, beş 
müdür yardımcısı ve beş öğretmen olmak üzere toplam on beş katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 10 
Haziran 2014 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin 
Yönetmeliğe ilişkin katılımcı görüşlerini belirlemeyi amaçlayan araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu 
aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şu şekildedir: Müdür 
görevlendirmeleri hakkında katılımcıların tümü olumsuz görüş bildirmiştir ve bazı önerilerde bulunmuşlardır. 
Müdür yardımcısı görevlendirmeleri hakkında ise katılımcıların çoğunluğu olumlu görüş paylaşmıştır. Ayrıca müdür 
yardımcısı görevlendirmelerinin olumlu, olumsuz yanları, göz önünde bulundurulması gereken durum ve koşullar bu 
çalışma ile detaylı olarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul müdür yardımcısı, müdür yardımcısı görevlendirme, yönetici görevlendirme.  

ABSTRACT 

The aim of this research is to figure out the opinions of principals, assistant principals and teachers about 
standarts, process and possible consequences of the assistant principal appointment by principals in Turkey. A 
qualitative research was conducted to reach the aim. The research’s study grup consists of fifteen participants who 
are five principals, five assistant principals and five teachers. Research data has been gathered through interview 
form developed by researchers to obtain the views of participant about regulations (10 June 2014) on the 
appointment of administrators working in the institutions under Ministry of National Education. At the end of study, 
all of the participants have expressed negative views on appointing principals and shared some suggestions. 
However most of the participants have expressed positive views on appointing assistant principals. Moreover, 
conditions to be considered and advantages - disadvantages of assistant principal appointments have been tried to 
find out elaborately. 

Keywords: Assistant principal, assistant principal appointments, appointing administrators 
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1. GİRİŞ 

Okulu amaçları doğrultusunda yaşatma sorumluluğunu üstlenmiş olan okul müdürlerinin, bu 

sorumluluklarını tek başlarına gerçekleştirmeleri olanaklı görülmemektedir. Okul müdürlerinin, görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmede, yönetimsel eylem ve işlemlerini gerçekleştirmede en önemli desteği 

okul müdür yardımcılarından alması beklenmektedir. Bu yönüyle bakıldığında, müdür ve müdür 

yardımcılarının, okulun amaçlarını gerçekleştirme doğrultusundaki anlayış ve çabalarındaki uyumun 

önemli olduğu ortaya çıkacaktır. 

10 Haziran 2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile yasal dayanağı belirtilen yeni düzenleme birçok yönüyle 

tartışma yaratmıştır. Bu düzenlemeden en çok etkilenenler arasında bulunanların görüşlerinin 

belirlenmesinin, uygulamaya ilişkin, karar vericilerin ve tarafların daha nesnel değerlendirmeler 

yapmasını olanaklı kılacağı öngörülerek, bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Müdürlerin görev yaptığı okulların amaçlarını gerçekleştirmede en büyük destekçileri olan müdür 

yardımcılarının özellikle seçilmesi, atanması ve görevlendirilmesi üzerine yapılan araştırma 

bulunamamıştır; ancak eğitim kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi, seçilmesi ve atanması ilgili 

araştırmaların okul yöneticilerini genel olarak ele aldığı veya özellikle okul müdürleri üzerine olduğu 

görülmüştür (Aktepe, 2014; Altın ve Vatanartıran, 2014; Baloğlu, 2014; Boydak Özan, Gavcarlı, Saçaklı 

ve Şahin, 2014; Cemaloğlu, 2005; Cihan, Özbek, Özenir ve Kolçak, 2013; Karip ve Köksal, 1999; Okçu, 

2011; Özmen ve Kömürlü 2010; Recepoğlu ve Kılınç, 2014; Süngü, 2012; Şimşek, 2004; Taş ve Önder 

2010; Toklucu, 2000; Yolcu ve Kavalcılar, 2005).  Dolayısıyla bu çalışma, literatürdeki eksikliğin 

giderilmesine yönelik katkı sağlayabileceği için önemlidir. 

Çalışmanın ayrıca, karar vericilerin, uygulamaya ilişkin düzenlemeden en çok etkilenenlerin 

(müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler) görüşlerini öğrenmelerine olanak sağlayacağı umulmaktadır. 

Bu geribildirimin, düzenlemenin güçlü ve onaylanan yönleri ile onaylanmayan, eksik, hatalı veya yanlış 

bulunan yönleri hakkında edinilecek bilgiler ışığında yasal düzenlemenin veya uygulamanın 

geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdür yardımcısı olarak görevlendirilme ölçütleri, süreci 

ve bunların olası sonuçlarına ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmen görüşlerini 

belirlemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için üç ana tema (Görevlendirme Gerekliliği, 

Görevlendirme Süreci ve Olası Sonuçları) altında şu sorulara yanıt aranmıştır: 
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1. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, yeni uygulanan yönetici görevlendirmelerinin 

gerekliliği ile ilgili görüşleri nelerdir? 

2. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, yeni uygulanan müdür yardımcısı görevlendirme 

süreci ile ilgili görüşleri nelerdir? 

3. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, yeni uygulanan müdür yardımcısı 

görevlendirmelerinin olası sonuçları ile ilgili görüşleri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Araştırmanın amacı gerçekleştirmek için olgubilim deseninde nitel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseninde amaç bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve 

bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılının 

ikinci döneminde görev yapan farklı sendikalardan beş okul müdürü, beş müdür yardımcısı ve beş 

öğretmen olmak üzere toplam 15 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine 

ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1 Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Katılımcı Görevi Görev yeri Öğrenim 
Düzeyi 

Kıdem Yöneticilik 
Kıdemi 

M1 Müdür Ortaokul Y. Lisans 11 üzeri 8-16 
M2 Müdür İlkokul Lisans 11 üzeri 8-16 
M3 Müdür Lise Lisans 11 üzeri 1-7 
M4 Müdür Ortaokul Lisans 11 üzeri 8-16 
M5 Müdür Ortaokul Lisans 11 üzeri 1-7 
MY1 M. Yardımcısı Ortaokul Lisans 1-10 1-7 
MY2 M. Yardımcısı Ortaokul Y. Lisans 1-10 1-7 
MY3 M. Yardımcısı Ortaokul Y. Lisans 1-10 1-7 
MY4 M. Yardımcısı İlkokul Lisans 11 üzeri 1-7 
MY5 M. Yardımcısı Lise Lisans 11 üzeri 8-16 
Ö1 Öğretmen Ortaokul Lisans 1-10 - 
Ö2 Öğretmen İlkokul Lisans 11 üzeri - 
Ö3 Öğretmen İlkokul Lisans 11 üzeri - 
Ö4 Öğretmen Lise Lisans 1-10 - 
Ö5 Öğretmen Ortaokul Lisans 11 üzeri - 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, 10 Haziran 2014 MEB Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin okul müdür yardımcısı görevlendirmeye ilişkin ölçütlerini, 
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görevlendirme sürecini ve bunların olası sonuçlarını, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin 

katılımcıların görüş ve önerilerini belirlemeyi amaçlayan, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile 

elde edilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, Betimsel Analiz yaklaşımı tercih edilmiştir. Ayrıca 

katılımcıların olumlu, olumsuz görüş ve bazı özellikler ile ilgili görüşlerin gruplandırılmasında ve 

frekanslarının hesaplanmasında Nvivo 10 nitel veri analiz programından yararlanılmıştır.  

3. BULGULAR 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye dönük olarak toplanan veriler, ulaşılan bulgular ve 

bulgulara ilişkin yorumlar sırasıyla sunulmuştur. 

3.1. Yönetici Görevlendirme Süreci Temasına İlişkin Bulgular 

Görevlendirme süreci teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere birinci olarak 

“Yönetici görevlendirilmesine ilişkin yeni yönetmeliği inceleyebildiniz mi? Yeni uygulanan yönetici 

görevlendirme yönetmeliği ile ilgili genel olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Bu soru ile 

katılımcılardan özellikle müdür görevlendirmeleri hakkında görüşleri alınmıştır. Müdür görevlendirmeleri 

hakkında olumlu ve olumsuz olarak oluşan genel görüşler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 Müdür Görevlendirmeleri Hakkında Oluşan Genel Görüşler 

Görüş Müdür (f) Müdür Yardımcısı (f) Öğretmen (f) Toplam 
Frekans 

Olumlu - - - - - - - 

Olumsuz M1, M2, M3, 
M4, M5 5 MY1, MY2, MY3, 

MY4, MY5 5 Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, 
Ö5 5 15 

Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin tümü 

(15/15) yeni yönetmelikte bulunan müdür görevlendirmeleri hakkında olumsuz görüşe sahiptir. 

Dolayısıyla katılımcıların görev, görev yeri, öğrenim düzeyi, kıdem ve yöneticilik kıdemi gibi demografik 

değişkenlerinin (Tablo 1) müdür görevlendirmelerini değerlendirmede herhangi bir etkiye sahip olmadığı 

söylenebilir. 

Görevlendirme süreci teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere ikinci ve son 

olarak “Yeni uygulanan yönetici görevlendirme yönetmeliğinde bulunan müdür başyardımcısı veya 

müdür yardımcısı görevlendirme ile ilgili maddeler hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusu 
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sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar doğrultusunda olumlu ve olumsuz açıdan oluşan genel görüş 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Müdür Yardımcısı Görevlendirme Hakkında Oluşan Genel Görüşler 

Görüş Müdür (f) Müdür Yardımcısı (f) Öğretmen (f) Toplam 
Frekans 

Olumlu M1, M2, M3, 
M4, M5 5 MY1, MY2, MY3, 

MY4, 4 Ö1, Ö2,  Ö5 3 12 

Olumsuz - - MY5 1 Ö3, Ö4 2 3 

Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (12/15) müdür yardımcısı 

görevlendirmelerini olumlu bulmaktadır. Detaylı olarak bakacak olursak, müdürlerin tümü (5/5), müdür 

yardımcılarının dördü (4/5) ve öğretmenlerin üçü (3/5) yeni yönetmelikte bulunan müdür yardımcısı 

görevlendirmeleri hakkında olumlu görüşe sahiptir. Katılımcıların sadece üçü (3/12) olumsuz görüş 

belirtmiştir. Elde edilen bu görüşler demografik veriler (Tablo 1) açısından dikkatle ele alındığında; 

müdür yardımcısı görevlendirmeleri hakkında müdür görüşleri demografik değişkenler açısından farklılık 

göstermediği söylenebilir, çünkü tümü olumlu görüş belirtmiştir. Müdür yardımcısı görevlendirme 

hakkında müdür yardımcısı görüşleri ise MY5 kodlu katılımcı olumsuz görüş paylaşarak farklılık 

göstermiştir. Bu katılımcının diğer müdür yardımcılarından ayrılan yönleri ise lisede çalışması ve 

diğerlerinden daha çok yöneticilik kıdemi bulunmasıdır. Bunun dışında öğrenim düzeyi ve öğretmenlik 

kıdemi açısından müdür yardımcısı görüşleri farklılık göstermemektedir. Son olarak ise müdür yardımcısı 

görevlendirme hakkında öğretmen görüşleri ve demografik değişkenler detaylı olarak incelendiğinde 

öğretmenlerin tümünün aynı öğrenim düzeyine sahip olduğu; ortaokulda görev yapan Ö1 ve Ö5 kodlu 

katılımcıların olumlu görüşe sahip olduğu; lisede ve ilkokulda çalışan öğretmen kıdemlerinin 

olumlu/olumsuz görüşler üzerinde etkisi olmadığı yorumu yapılabilir.    

3.2. Müdür Yardımcısı Görevlendirme Ölçütleri Temasına İlişkin Bulgular 

Görevlendirme ölçütleri teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere birinci olarak 

“Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 

görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı 

ile yapılmasının sizce olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Bu soru ile 

katılımcılardan müdür yardımcısı görevlendirmelerinde izlenen yol hakkında olumlu ve olumsuz olarak 

oluşan görüşler gruplandırılarak gruba ilişkin çıkan toplam frekans Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4 Müdür Yardımcısı Görevlendirmeleri ile İlgili Görüşler 

 Görüş Toplam 
Frekans 
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Olumlu 

Kendi ekibini kurma 

14 

Müdürler iyi seçilirse 

Okulu idare edebilecek kişileri seçme 

Uyumlu, çalışkan, beraber çalışabileceği kişileri seçme 

Müdürün teklifi 

Olumsuz 

Duygusal davranma ve arkadaşını seçme 

13 

Başkalarının istek ve etkisi, dayatma, referans bulma gerekliliği 

Objektif kriterlerin olmaması  

Siyasi yakınlık, kayırma 

İl milli eğitim ve valiliğin kişileri tam tanımaması - onayı 

Öğretmenlerden seçilmesi 

 
Tabloda görüldüğü gibi müdür yardımcısı görevlendirmeleri müdürün inhası, il milli eğitim 

müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılmasının “kendi ekibini kurma, müdürler iyi seçilirse, okulu 

idare edebilecek kişileri seçme, uyumlu, çalışkan, beraber çalışabileceği kişileri seçme, müdürün teklifi” 

gibi durumlardan dolayı katılımcılar tarafından olumlu yönlerin (f=14) olduğu; diğer yandan “duygusal 

davranma ve arkadaşını seçme, başkalarının istek ve etkisi, dayatma, referans bulma gerekliliği, objektif 

kriterlerin olmaması, siyasi yakınlık, kayırma, il milli eğitim ve valiliğin kişileri tam tanımaması–onayı, 

öğretmenlerden seçilmesi” gibi durumlardan dolayı ise olumsuz yönlerin (f=13) bulunduğu ifade 

edilmiştir.  

Görevlendirme ölçütleri teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere ikinci olarak 

“Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılarının sınavla veya atama-görevlendirme yoluyla göreve 

gelmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Sizce hangisi daha uygundur? (A. Salt sınavla (yazılı); B. Sınav 

ve mülakat; C. Sadece mülakat; D. Atama-Görevlendirme E.Diğer)” sorusu sorulmuştur. Bu soru ile 

müdür yardımcısı görevlendirmelerine hangi ölçütlerin getirebileceğine ilişkin görüş belirten katılımcılar 

ve frekansları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5  Müdür Yardımcısı Seçilmesinde Getirilebilecek Ölçütlere İlişkin Görüşler 

Ölçütler Müdür (f) Müdür 
Yardımcısı (f) Öğretmen (f) Toplam 

Frekans 

Atama- Görevlendirme M1, M2, M3, 
M4, M5 5 MY1, MY2, 

MY3 3 Ö5 1 9 

Sınav ve 
Görevlendirme  - - - - Ö1 1 1 

Sadece Sınav - - MY5 1 Ö3 1 2 

Sınav ve Mülakat - - MY4 1 Ö2, Ö4 2 3 
Sadece Mülakat - - - - - - - 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çoğunluğu (9/15) müdür yardımcısı 

görevlendirmelerinin şu anki haliyle yani Atama-Görevlendirme yoluyla yapılmasını desteklemektedirler. 

Tablo dikkatle incelendiğinde, araştırmaya katılan müdürlerin tümünün (5/5), müdür yardımcılarının 
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üçünün (3/5) ve öğretmenlerden birinin (1/5) müdür yardımcılarının Atama-Görevlendirme yoluyla 

seçilmesi gerektiğini ifade ettiği söylenebilir.  

Görevlendirme ölçütleri teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere üçüncü ve son 

olarak “Yeni yönetmeliğe göre müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlendirirken neleri göz 

önünde bulunduruyorsunuz veya okul müdürleri neleri göz önünde bulundurmalıdır? Görevlendirmede 

neler belirleyici oldu?” sorusu sorulmuştur. Bu sorular ayrı ayrı sorulmasına rağmen katılımcılar göz 

önünde bulundurulan-bulundurulması gereken ve nelerin belirleyici olduğu ile ilgili özellikleri genel 

olarak sıralayarak cevap vermişlerdir.  Görüşmeler sonunda ortaya çıkan özelliklere ve bunlara ilişkin 

frekanslar aşağıdaki Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6 Müdür Yardımcısı Görevlendirmelerinde Göz Önünde Bulundurulan /Bulundurulması 

Gereken ve Belirleyici Olan Özellikler 

Özellik f 
İletişim Becerilerinde ve Sosyal İlişkilerde İyi Olma 19 
Uyumlu, Beraber ve Ekip Olarak Çalışabilme 18 
Okula Katkı Sağlama ve İşin Üstesinden Gelme  15 
Yöneticilik Vasfı ve Liderlik 12 
Tanıma,  Arkadaşlık, Yakın Çevre 10 
Kurumsal İşleyiş ve Yönetmeliği Bilme 6 
Teknolojiden Anlama, Kendini Yenileme ve Geliştirme 6 
Sendika ve Siyasi Görüş 5 
Çalışkan 4 
Tecrübeli 4 
Güven Veren 4 
Önerilen Kişi 4 
Dürüst, Fedakâr, Sorumlu, Kabul Gören, Öğretmenlikte Başarılı, Mesleğini ve Çocukları Seven 1 
Toplam 113 

 

Müdür yardımcısı görevlendirirken nelerin göz önünde bulundurulduğu veya bulundurulması 

gerektiği ve nelerin belirleyici olduğu katılımcılar tarafından en sık ifade edilen özellikten en az ifade 

edilen özelliğe doğru: İletişim Becerilerinde ve Sosyal İlişkilerde İyi Olma (f=19); Uyumlu, Beraber ve 

Ekip Olarak Çalışabilme (f=18); Okula Katkı Sağlama ve İşin Üstesinden Gelme (f=15); Yöneticilik 

Vasfı ve Liderlik (f=12); Tanıma,  Arkadaşlık, Yakın Çevre (f=10);  Kurumsal İşleyiş ve Yönetmeliği 

Bilme (f=6); Teknolojiden Anlama, Kendini Yenileme ve Geliştirme (f=6); Sendika ve Siyasi Görüş (f=5); 

Çalışkan (f=4);  Tecrübeli (f=4); Güven Veren (f=4); Önerilen Kişi (f=4); Dürüst (f=1), Fedakâr (f=1), 

Sorumlu (f=1), Kabul Gören (f=1), Öğretmenlikte Başarılı (f=1), Mesleğini ve Çocukları Seven (f=1) 

şeklinde sıralanmıştır. Buradan hareketle müdür yardımcısı görevlendirmelerinde iletişim becerileri ve 

sosyal ilişkilerde iyi olma, ekip ve uyumlu olarak çalışabilme, okula katkı sağlama, liderlik ve yöneticilik 

vasfı, tanıma ve yakın çevre gibi özelliklerin en çok dikkate alındığı söylenebilir. 

3.3. Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesinin Olası Sonuçları Temasına İlişkin Bulgular 
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Olası sonuçlar teması altında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere “Yeni yönetici 

görevlendirme yönetmeliğine göre görevlendirilecek bir okul müdürünün müdür yardımcılarını kendinin 

belirleyecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olası sonuçları (olumlu / olumsuz) nelerdir?” sorusu 

sorulmuştur. Bu soru ile katılımcıların müdür yardımcısını müdürün seçecek olması hakkında olumlu ve 

olumsuz olası sonuçlar ile ilgili görüşleri gruplandırılarak gruba ilişkin çıkan frekanslar Tablo 7’de 

sunulmuştur. 

Tablo 7 Müdür Yardımcısı Görevlendirmelerinin Olası Sonuçlarına İlişkin Görüşler 

 Görüş Toplam 
Frekans 

Olumlu 

Ekip kurma, uyum, eşgüdüm, beraber çalışma, işbirliği 

27 

Eğitim kalitesini yükseltme 

Okulda işlerin daha rahat yürümesi 

Objektiflik sağlanırsa ve hakkaniyetli bir seçim yapılırsa 

Dışarıdan dayatmalar olmasa 

Olumsuz 

Duygusal davranma, minnet duygusunun oluşması 

17 

İstekleri geri çevirememe 

Farklı seslere tahammül edilmeme, tek seslilik 

İşlerin bir kişiye yığılması 

Sosyal ilişkiler, yakınlık, siyasi ve sendikal müdahaleler 

 

Katılımcılar müdür yardımcısı görevlendirmeleri ile ilgili: Ekip kurma, uyum, eşgüdüm, beraber 

çalışma, işbirliği; eğitim kalitesini yükseltme; okulda işlerin daha rahat yürümesi gibi olumlu sonuçların 

(f=27) olabileceği ancak bunun objektiflik sağlanırsa, hakkaniyetli bir seçim yapılırsa ve dışarıdan 

dayatmalar olmasa gerçekleşebileceğini belirtilmiştir. Diğer yandan katılımcılar olumsuz sonuçlara (f=17) 

ise duygusal davranma, minnet duygusunun oluşması, istekleri geri çevirememe, farklı seslere tahammül 

edilmeme, tek seslilik, işlerin bir kişiye yığılması, sosyal ilişkiler, yakınlık, siyasi ve sendikal 

müdahaleler gibi durumların sebep olabileceğini ifade etmişlerdir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada ilk olarak müdür görevlendirmeleriyle ilgili genel görüş alınmıştır. Görüşmeler 

sonunda araştırmaya katılanların tümü olumsuz görüş belirtmiş ve yazılı bir sınavın olması gerektiğini, 

bunun yanında mülakatında olabileceğini ancak belirleyici oranda olmaması gerektiğini vurgulamışlardır. 
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Araştırmada ikinci olarak ise müdür yardımcısı görevlendirmeleri ile ilgili genel görüş alınmıştır. 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu olumlu görüş belirtmiştir ancak öncelikle müdür seçilmesinin objektif 

ve yansız olması gerektiğini dile getirenler olmuştur. 

Araştırmada üçüncü olarak ise müdür yardımcılarının müdürün inhası ve il milli eğitimin teklifi 

ve valinin onayı ile görevlendirilmesinin olumlu ve olumsuz yanları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Katılımcılar olumlu olarak, ekip kurma, uyumlu ve beraber çalışabilme; olumsuz olarak ise duygusal 

davranma, başkalarının dayatması, siyasi yakınlık ve objektif kriterlerin olmaması şeklinde görüşlerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılanların çoğunluğu müdür yardımcısı görevlendirmelerinin şu anki 

haliyle kalması gerektiğini dile getirmişleridir. 

 Araştırmada dördüncü olarak ise müdür yardımcısı görevlendirme sürecinde nelerin göz önünde 

bulundurulduğu veya bulundurulması gerektiği ile ilgili görüşler belirlenmiştir. Katılımcılara göre en çok 

iletişim becerilerinde ve sosyal ilişkilerde iyi olan; uyumlu, beraber ve ekip olarak çalışabilen; okula katkı 

sağlayabilecek ve işin üstesinden gelebilecek; liderlik ve yöneticilik yeterlikleri bulunan kişiler 

seçilmelidir. 

Araştırmada son olarak ise müdür yardımcısı görevlendirmelerinin olası sonuçları teması altında 

okul müdürünün müdür yardımcılarını belirleyecek olmasının olası olumlu - olumsuz sonuçları hakkında 

katılımcı görüşleri alınmıştır. Katılımcılar, ekip kurma, uyum, eşgüdüm, beraber çalışma, işbirliği, eğitim 

kalitesini yükseltme, okulda işlerin daha rahat yürümesi gibi olumlu sonuçlardan bahsetmiştir. Diğer 

yandan duygusal davranma, minnet duygusunun oluşması, müdür yardımcısının istekleri geri 

çevirememesi, farklı seslere tahammül edilmeme, tek seslilik şeklinde olumsuz görüşler belirtilmiştir. 

Araştırma sonucunda, araştırma bulgularına dayalı olarak şu üç temel öneri geliştirilmiştir: 

1. Müdür görevlendirmelerindeki sorun giderilirse, müdür yardımcısı görevlendirmeleri, yeterliği 

esas alan daha nesnel ölçütler belirlenerek müdürler tarafından gerçekleştirilebilir. 

2. Müdür yardımcısı atamada, atanabileceklerde aranması beklenen temel yeterlikleri belirlemeye 

yönelik araştırmalar yapılabilir. Ayrıca bu çalışmada dâhil edilmeyen veli görüşlerine de 

başvurulabilir 

3. Okul müdürü ve müdür yardımcılarını eğitim yönetiminde yüksek lisans ve doktora yapmalarını 

teşvik edici düzenlemeler getirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, öğretmen denetimi politikaları açısından Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
(PISA)’nda başarı gösteren bazı ülkeler ile Türkiye'nin karşılaştırılması ve Türkiye öğretmen denetimi sistemine 
öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın yöntemi, doküman incelemesidir. Çalışmada PISA (2012)’ de en 
çok başarı gösteren üç ülkenin öğretmen denetimi politikalarıyla Türk eğitim sisteminin öğretmen denetimi 
politikası alan yazına dayalı olarak karşılaştırılmaktadır. Araştırma evrenini, PISA (2012) sınavına katılan 34’ü 
OECD üyesi olmak üzere 65 ülke oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, PISA (2012) sonuçlarında en yüksek 
başarı gösteren (3) ülke ve Türkiye, toplamda 4 ülke alınmıştır. Araştırmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: 
Çin’de öğretmenler; içerisinde sendika temsilcilerinin, parti liderlerinin, öğretmenlerin ve seçilmiş kamu 
görevlilerinden oluşan çoklu değerlendirmeciler tarafından değerlendirilmektedir. Güney Kore’ de öğretmenler; 
okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrencilerden oluşan birçok kişi tarafından değerlendirilmekte ve bu 
değerlendirme sonuçlarına göre öğretmenler hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. Japonya’ da ise; öğretmenler 
belediye eğitim kurulu üyeleri arasından seçilen eğitim müfettişi tarafından denetlenmektedirler. Bu ülkelerde 
öğretmenlerin kendi kendilerini periyodik olarak değerlendirmeleri de istenmektedir. Çin’ de öğretmenlerin maaşları 
gösterdikleri performanslarına göre düzenlenmektedir. Japonya’ da öğretmenler, her on yılda bir eğitim 
sertifikalarını yenilemeleri gereklidir. Güney Kore’ de ise öğretmenlerin yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 
hizmet içi eğitimlere tabi tutulması bu ülkelerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ne kadar önem verildiğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: PISA, öğretmen denetimi, politika, ülkeler 

ABSTRACT 

In this study it is aimed to compare the supervision of teachers in Turkey with some countries having the 
highest achievement in Programme for International Student Assessment (PISA) and to make some 
recommendations to the system of Turkey’s teacher supervision. The research employs the method of document 
analysis. In this study with teacher supervision policies of the countries ranking among the top three in PISA(2012) 
and teacher supervision policies of Turkish education system are compared, based on literature review. The research 
population is composed of 65 countries 34 of which are OECD members taking part in PISA (2012) examination. 
The research sample is composed of 4 countries 3 of which attained the highest achievement in PISA 1 of which is 
Turkey.  In the results of this study, the findings come to these conclusions: In China, teachers are evaluated by 
multi evaluators that include union representatives, party leaders, teachers and other elected officals. In Japan, 
teachers are evaluated by superintendents selected among the members of the municipal education committee. In 
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South Korea, teachers are evaluated by lots of people that include school principal, peer review, parents, students 
and on the basis of teacher evaluation , teachers might be required to follow a programme of professional 
development. In these countries self evaluation is demanded from teachers periodically. Teachers’ salaries are 
arranged according to their performance in China. Teachers have to renew their educational personnel certificates 
every 10 years in Japan. According to results of teacher evaluation they require to follow a programme of 
professional development in South Korea. These indicate the importance of teachers’ professional development in 
these countries. 

Keywords: PISA, teacher supervision, policy, countries 

 

GİRİŞ 

Günümüzde gerekli yeterliliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde eğitim önemli bir yere 

sahiptir. Eğitim sisteminin işleyişini rastlantılara bırakmak olanaksızdır. Eğitim sisteminde yer alan 

ögelerin amaçlarını gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi de ancak denetim ile mümkün olabilmektedir. 

Denetim; Başar’a göre (1995, 4) ‘durumu saptama, değerlendirme ve düzeltme- geliştirme 

ögelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir süreç’, Aydın’a göre ise (2013, 11) ‘örgütsel eylemlerin kabul 

edilen amaçlar doğrultusunda, saptanan ilke ve kurallara uygun olup olmadığının anlaşılması süreci’ 

olarak ifade edilmektedir. 

Eğitim kurumlarının varlıklarını sürdürebilmeleri, öğretmenlerin bireysel ve öğretimsel 

gelişimleri için bir denetim süreci gereklidir (Taymaz, 2013). Bir eğitim kurumunda,  öğretim etkililiğinin 

sürekli gelişiminin sağlanmasının temelinde, öğretimi etkili gözlemleme ve değerlendirme vardır. 

Öğretmenlerin güçlü yanlarını bilinmeli ve bunların gelişimini sağlamaya çalışılmalıdır. Bu açıdan 

öğretmen denetlemesi, öğretim ve öğrenmenin etkililiğini arttırmak ve eğitim standartlarını yükseltmek 

için vazgeçilmez bir unsurdur (OECD, 2009). 

Öğretmen denetimi sürecinde; öğretmenlerin öğrenmesi merkeze alınarak denetleyenler ve 

öğretmenlerin ortak işbirliği halinde hareket etmesi, sık sık öğretmenlerin ve denetleyenlerin öğretimin 

niteliği hakkında paylaşımlarda bulunması ve öğretmenlerin bu süreçte kendilerini bir takımın parçası 

halinde görmesiyle etkililik ve verimlilik sağlanabilir (Marshall, 2013). Mielke & Frontier (2012)’ e göre 

de, öğretmenin kendi yeterliliklerini değerlendirebilecekleri bir denetim süreci gereklidir. 

21. yüzyıl çağdaş denetim yaklaşımları ile şekillenmektedir. Gelişimsel denetim, farklılaştırılmış 

denetim, yansıtıcı denetim, meslektaş denetimi, mentorluk ve koçluk gibi denetim yaklaşımları ortaya 

çıkmakta ve bu yaklaşımlarda öğretmen gelişimi vurgulanmaktadır (İlğan, 2012).  

Günümüzde öğretmen denetlemesi; eğitim yetkilileri, müfettişler, okul müdürleri, öğretmenler, 

öğrenciler, veliler ve öğretmenin öz değerlendirmesiyle gerçekleşmektedir. Çoklu değerlendirmeciler 

denetim sürecinde ön plana çıkmaktadır. Birden fazla ölçütün öğretmen değerlendirilmesinde 
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kullanılması ise, daha net ve destekleyici değerlendirmelerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Kane & 

Cantrell, 2012 Akt. Marshall, 2012). 

Öğretmen değerlendirme kriterleri toplumdan, okul sisteminden ve okul seviyesinden ayrı 

düşünülerek planlanamaz (OECD, 2009). Bu açıdan her ulus, eğitim sistemine uygun bir şekilde çeşitli 

öğretmen denetimi politikalarını uygulamaya koymaktadır. Bu çalışmada, PISA (2012) sonuçlarına göre 

en başarılı ülkelerden Çin, Güney Kore ve Japonya’ nın öğretmen denetimi politikaları incelenerek,  

Türkiye öğretmen denetimi politikalarıyla karşılaştırılması yapılması ve ülkemizin denetim sistemine 

öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.   

YÖNTEM 

Araştırma, PISA (2012) sonuçlarında en yüksek başarı gösteren ülkelerin öğretmen denetimi 

politikaları ile Türkiye’nin öğretmen denetimi politikasını karşılaştırmalı olarak analizini yapmayı 

amaçladığından tarama modelindedir. Araştırmada kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemleri arasında 

yer alan doküman analizidir. ‘Doküman analizi, araştırmada hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizi kapsar.’ (Yıldırım & Şimşek, 2013).  

EVREN ve ÖRNEKLEM 

Araştırma evrenini, PISA (2012) sınavına katılan 34’ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, PISA (2012) sonuçlarında en yüksek başarı gösteren (3) ülke 

ve Türkiye, toplamda 4 ülke alınmıştır. Araştırmada kullanılan örnekleme türü, ölçüt örneklemedir. 

VERİLERİN TOPLANMASI ve ÇÖZÜMLENMESİ 

Araştırmada ülkeler ile  ilgili veriler OECD yayınlarından, PISA (2012)  istatistiklerinden, 

ülkelerin resmi bakanlık siteleri (MEB, MOE, ve MEXT) ve yayınlarından elde edilmiştir. Ayrıca ilgili 

makalelere Academic Search Complete (EBSCOhost) ve ERIC (EBSCOhost) veri tabanları taranarak 

erişilmiştir. 

Araştırmada belirlenen ülkelerin öğretmen denetimi politikaları incelenmiş ve elde edilen veriler 

doküman analizi yöntemiyle karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 

ÇİN’ DE ÖĞRETMEN DENETİMİ 

Çin’ de öğretmenler, öğretimle bağımsız olarak başa çıkan ve zor öğrenci durumlarıyla yüzleşen 

‘generaller’ olarak değerlendirilmektedirler (OECD, 2012). 

Çin, öğretmenler için sürekli mesleki gelişim gerektiren bir yerdir. Her öğretmenden 5 yıl 

içerisinde 240 saatlik mesleki gelişim almaları beklenmektedir. Bu sıkı mesleki gelişim sistemi ve 
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pedagojik ilerlemenin anlamı, öğretmenlerin özerk birer uzman olarak algılanmasıdır ve bu yüzden 

öğretmenlerin bireysel gelişim kapasitelerinde sürekli iyileşme vurgulanmaktadır (OECD, 2012). 

Öğretmenlerin mesleki statüleri 4 seviyeye ayrılmıştır. Bir seviyeden diğer seviyeye terfi, genellikle 

öğretmenin tanıtım dersi vermesi, yeni işe başlayan öğretmenlere katkısı, gazete ve dergilerde eğitim ve 

öğretim hakkında yazılar yayınlaması ve bunun gibi uygulamalar yapmasıyla mümkün olabilmektedir 

(OECD, 2012). 

Çin’ de öğretmenlerin performansları, içerisinde sendika temsilcileri, parti liderleri, öğretmenler 

ve seçilmiş ve kamu görevlilerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirmede mesleki doğruluk, yeterlilik, çalışkanlık ve öğrencilerin başarısı temel alınmaktadır 

(OECD, 2013). Değerlendirme sonuçları; öğretmenlerin gelecekteki kariyer gelişimleri, maaşları ve 

mesleki unvanları hakkında bilgi verir ve ayrıca öğretim deneyiminin kanıtı olarak öğretmenin 

portfolyasına da eklenir (OECD, 2013). 

Çin’ de gözlemci olarak birçok kez bulunan Vivien Stewart ve Tom Corcoran ‘ın Çin’ in 

Öğretmen Denetimi üzerine  röportajlarından  bir kesit aşağıda belirtilmiştir (Tucker, 2014):              

Vivien Stewart , ‘Çin’ deki sınıflarda birbirlerini gözlemleyen öğretmenler, öğretmeni gözlemleyen 

öğretmen adayları ve diğer okullardan gelen bilgi alışverişi yapan öğretmenlerden oluşan çok sayıda 

yetişkin görülebilmektedir. Bu açıdan, öğretim toplumsaldır. Bu uygulamayla az performans gösteren 

öğretmenler kendi yeterliliklerini geliştirmek için baskı hissetmekte aynı zamanda daha iyi sonuçlar elde 

eden öğretmenleri gözlemleme imkânlarına sahip olmaktadırlar. Kıdemli öğretmenler çıtayı yükselterek 

eylem araştırması projesine başlayabilmektedirler. Kıdemli öğretmenler, belirli bir eğitim konusu 

seçerler ve literatürü gözden geçirirler, okullarda farklı yaklaşımları test ederler ve sonuçları 

raporlandırırlar. Araştırmacı öğretmenler gruplar halinde çalışırlar, okullardan ve bölgelerden elde 

ettikleri sonuçları paylaşırlar.’ diye belirtmiştir. Tom Corcoran  ise; ‘Ben oradayken öğretmenler, yılda 

20-30 kez araştırmaları hakkında geri dönüt vermek için gözlemlenmektedirler.  Denetçi sınıfta iken bir 

form kullanmamaktadır. Yeni öğretmenler ise, rehber öğretmenleri tarafından sık sık gözlemlenmektedir. 

Bir denetmen tarafından ise, yılda 4-6 kez gözlenmektedir.’ diye belirtmiştir. 

2009 Ocak’ tan itibaren uygulamaya konulan bu uygulama ile öğretmenlerin ücretleri, %70’i her 

öğretmenin sabit aldığı bir tutar olur ancak %30’u ise öğretmenlerin gösterdikleri performanslara göre 

düzenlenir (Ministry of Education 2008, Akt. Liu & Zhao, 2013 ). Liu & Zhao, (2013) okulların öğretmen 

değerlendirme sistemlerini incelediklerinde % 30’ luk kısmı içeren öğretmen performanslarının 

değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler; öğretim planı, mesleki gelişim notları, günlük plan, günlük 

öğretim, öğrenci ödevlerinin notları, ders gösterimi, öğretimin etkililiği, öğrenci testlerinin analizi, veli 

anketleri, ders çalışmalarına katılım, diğer öğretmenlerin sınıflarını ziyaret etme sayısı, öğretim 

yansıması, öğretmenlerin yıllık çalışmalarının özeti ve öğretmen olarak mesleki ahlak olarak belirtmiştir.  
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Liu &Teddline (2005)’ e göre; çok sayıda metot kullanılan Çin’ deki günümüz öğretmen 

değerlendirme sistemi tek biçimlilikten yoksundur. Bu durumun olumlu yanı, bazı okul ve bölgelerde 

ilginç, deneysel yaklaşımlar öğretmen değerlendirmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun olumsuz yanı 

ise, adaletsiz öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaşılabilmesidir. 

GÜNEY KORE’ DE ÖĞRETMEN DENETİMİ 

Güney Kore’ de öğretmenlik, saygın bir meslektir. ‘Öğretmenin gölgesine basma!’ sözünün 

bulunması bu durumun göstergesidir (IQAS, 2009. Akt. İpek, C. 2011). Güney Kore İlk ve Ortaöğretim 

Kanununda öğretmenlik; yardımcı öğretmen, danışman, kütüphaneci, öğretici öğretmen ve bakıcı 

öğretmen olarak sınıflandırılmaktadır (MOE). Güney Kore’ de 1999 yılında kurulan öğretmen 

sendikaları, fon ve sigorta kuruluşları öğretmenlerin sosyal haklarını korumaktadırlar (MOE). 

2010 yılında Güney Kore Hükümeti, bütün öğretmenler için ‘Öğretmenlerin Mesleki 

Gelişimlerini Değerlendirme’ adı altında yeni bir öğretmen değerlendirme sistemi ortaya atmıştır. Yeni 

sistem öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemeyi ve sonucunda eğitim kalitesini arttırmayı 

hedeflemektedir. Bu değerlendirme sisteminde öğretmenler, en az üç öğretmen, okul müdürü ve 4-12 

sınıflardaki öğrenciler ve velileri tarafından değerlendirilmektedir. Öğretmenlerin yeterlilikleri 

değerlendirilirken 5’li likert tipi ölçek kullanılmakta ve bu ölçekte 5 en yüksek, 1 ise en düşük skordur. 

Bu değerlendirme sonuçlarına göre, öğretmen mesleki gelişimlerini sağlayan bir programa tabi 

tutulmaktadırlar.  Meslektaşlarının değerlendirmesinden 2,5’ in altında ve öğrenci anketlerinden 2,0’ ın 

üzerinde alan bir öğretmen, Öğretmen Eğitimi Enstitüsü’ nde 60 saatlik mesleki eğitim alması 

gerekmektedir. Meslektaşlarının değerlendirmesinden 2,5’ in altında ve öğrenci anketlerinden 2,0’ın 

altında skor alan bir öğretmen ise 6 ay boyunca 210 saatlik mesleki eğitim alması gerekmektedir. Bu 

eğitime tabi tutulan öğretmenler eğer bir sonraki yıl skorlarını düzeltmezler ise, Ulusal Eğitim Yetiştirme 

Bilim ve Teknoloji Enstitüsünde 730 saatlik mesleki eğitim almaları gerekmektedir. En yüksek notu alan 

öğretmenler ise, 6-12 ay araştırmaya başlamak için izin alabilmektedirler. Eğitim, Bilim ve Teknoloji 

Bakanlığının 2011 raporuna göre; öğretmenlerin %90’ ı, öğrencilerin %79’ u, ve velilerin %49’ u 2011 

yılında öğretmen değerlendirmesine katılmışlardır. Ortalama skorlar ise; meslektaş değerlendirmesinin 

4,74, öğrencilerin değerlendirmesinin 3,84, velilerin değerlendirmesinin 4,15’ dir. Yaklaşık olarak 2000 

öğretmen meslektaşlarının ve öğrencilerinin değerlendirmesinden 2,5’ in altında almış 60 veya 210 saat 

mesleki eğitim almak zorunda kalmışlardır (Seo, 2012). 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, yeni sistemin onların mesleki seviyelerine çok az etkisi olduğu 

görüşündedir. Öğretmenlerin yaklaşık %70’ i yeni sistemin onların güçlü ve zayıf yanlarını ortaya 

çıkartmadığını belirtmişlerdir. Ancak, öğrenciler ve veliler bu sistemin etkili olduğunu söylemişlerdir. 

Öğrencilerin yaklaşık %60’ ı, velilerin yaklaşık %70’ i yeni sistem uygulamaya konulduğundan beri 

öğretmenlerin daha çok çaba harcadıklarını belirtmişlerdir (Kim & Kim, 2012 ; Akt. Seo, 2012). 
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Güney Kore’ de okul seviyesinde işbirliğini teşvik eden meslektaş değerlendirme sistemi de ön 

plandadır. Örneğin; Gyeonggido’ daki Namson Lisesi’nde öğretmenler, okul seviyesinde işbirliğini teşvik 

eden bir meslektaş değerlendirme sistemi kurmuşlardır. Aynı bölümdeki öğretmenler 4-5’li takımlar 

oluşturup, işbirliği içerisinde öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmışlar ve dersleri beraberce 

planlamışlardır. Bir dönemde her bir öğretmen için en az iki kez bütün takım üyelerinin de izleyebileceği 

bir ders işlemekte ve dersin ardından öğretmen üyeler tarafından değerlendirilip olumlu ve olumsuz 

yönleri tespit edilmektedir. Yılın sonunda ise her bir takım üyesi bir final skoru elde etmektedir. Bu 

uygulama sonucunda okul başarısında büyük oranda artış gözlenmiştir (Seo, 2012). 

2008’ de başlayan bütün okulları kapsayan bir Ulusal Değerlendirme Sistemi olan NAEA; 

kullanıcılarına, okulların ve illerdeki eğitim ofislerinin şu anda nasıl performans gösterdiklerini ve geçmiş 

akademik yıl ile karşılaştırmalar yapmalarını sağlamaktadır. Değerlendirme sonuçlarının tamamı toplum 

tarafından erişilebilmektedir (OECD, 2014). 

JAPONYA’DA ÖĞRETMEN DENETİMİ 

Öğretmenlik; seçkin bir meslektir. Öğretmenler kendilerini, meslekleriyle gurur duyan 

profesyoneller olarak nitelendirmişlerdir. Japonya da öğretmenler, yeterli derecede para kazandıklarını, 

mesleki doyum hissettiklerini ve gelişim için meslektaşları ile bir bütün halinde olduklarını ifade 

etmişlerdir (Fujita, 2007). Öğretmen olabilmek için öğretmenlik sertifikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öğretmenlik sertifikaları da geçici/sürekli ve birinci/ ikinci sınıf olmak üzere gruplanmaktadır. Lisede 

görev yapmak isteyen bir öğretmenin lisansüstü okullarda en az bir yıl eğitim alması gerekmektedir 

(Fujita, 2007). 

Son yıllarda Japonya’daki eğitim bölgelerinin nerdeyse tamamı öğretmen değerlendirme 

metotlarını yeniden düzenlemişlerdir. Yeni tasarı, gelişimsel odaklı ve hedef koyma, baş öğretmenle 

değerlendirme toplantıları, ders gözlemleri ve öğretmenlerin performans ve yeterliliklerinin kendi 

değerlendirmesini içeren ortak unsurlara sahiptir. (Kariya et.al. 2009, Akt. Katsuno,2010). 

Japonya’ da okullar öğretmenleri denetlemek için öğrenci, veli, meslektaş değerlendirmeleri ile 

okul müdürleri ve üst düzey yöneticilerin gözlemlerini kullanmaktadırlar(OECD, 2012). Japonya’ da 

öğretmenlerin dersleri grup olarak izlenip tartışılmaktadır. Bu durum öğretmenlerin iyi öğretim 

standartlarına göre birbirlerine olan sorumluluklarını güçlendirmektedir (Williams & Engel, 2012).   

Japonların geleneksel çalışma dersleri, Japon öğretmenlerin yalnız olmadıklarını ifade ediyor. 

Öğretmenler, öğretecekleri dersin niteliğini arttırmak için bir disiplin içerisinde beraber çalışmaktadır. 

Öğretmenler hangi meslektaşlarının yetersiz performans gösterdiklerini bilmekte ve bu durum sonucunda 

yetersiz performans gösteren öğretmenler kendilerini geliştirmek gerekmektedir. Doğu Asya’ da daha iyi 

öğretmene daha iyi ücret ödenmektedir (OECD, 2012). 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

430 

Japonya’nın akademik başarısını velilerin okul ve öğretmenler üzerindeki desteği ve baskısıyla 

ilişkilendirmektedir. Kore ve Japonya, eğitim için yüksek seviyede veli desteği ve baskısıyla ve nitelikli 

öğretmenleriyle sorumluluğun üstesinden gelmiştir. Okul düzeyinde etkili bir mesleki gelişim ve bireysel 

ve paylaşılan etkili öğretim için çok sayıda sorumluluklar bulunmaktadır (Tucker, 2011; Akt. Williams & 

Engel, 2012). 

Japonya ve kısmen Kore’ de sınavların etkili bir rolü vardır. Yalnız bu sınavlar üniversite giriş 

sınavlarıdır. Okullarda yapılan standart öğrenci sınavları çok etkili değildir. Velilerde bu sınav 

sonuçlarından öğrenciler ve öğretmenler kadar etkilenmektedir. Öğretmenler, öğrenciler sınavlardan 

düşük not aldığında işlerini kaybetme ihtimalleri bulunmaktadır  (Williams & Engel, 2012).  

2009’dan beri, öğretmenler becerilerinin ve bilgilerinin güncel olduğunu göstermek için her on 

yılda bir eğitim personeli sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir (MEXT). Bu durum da öğretmenlerin 

mesleki olarak yenilemelerini gerektirmektedir. Japonya’ da mesleki gelişim zorunluluk haline 

dönüşmüştür. 

TÜRKİYE’ DE ÖĞRETMEN DENETİMİ 

Türkiye’ de öğretmen denetimi; ‘Rehberlik ve denetim yoluyla; bireysel ve kurumsal gelişime 

öncülük ederek, eğitim ve öğretimde mükemmelliğin yakalanmasını ve her vatandaşın uluslararası 

standartlarda kalite eğitim almasını sağlamak’  vizyonunu benimseyen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından yürütülmektedir (MEB, 2011). Rehberlik ve Denetim 

Başkanlığı; ‘Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve 

soruşturma hizmetlerini Maarif Müfettişleri aracılığı ile yürütmektedir’ (MEB, 2011). Rehberlik ve 

Denetim Başkanlığı; daire başkanları, milli eğitim uzmanları, milli eğitim uzman yardımcıları, müfettişler 

ve müfettiş yardımcıları ile başkanlık bürosu personelinden oluşmaktadır. İllerde il milli eğitim 

müdürlüğüne bağlı görev yapmak üzere maarif müfettişleri başkanlığı oluşturulmaktadır (MEB, 2014a). 

Maarif müfettişleri denetim sürecinde; ihtiyaç duyabileceği ön bilgiler için çalışma yapmakta, 

kurumdaki potansiyel sorunları belirlemekte, rehberlik ve denetim uygulaması öncesinde okul 

yönetimiyle rehberlik ve denetimin amacı, süresi ve kapsamıyla ilgili bir toplantı yapmaktadır. Ardından 

denetim sürecinde gerekli bilgiler edinilerek bu bilgiler kurum yönetimi ile paylaşılarak, sonuç ve öneriler 

kurum personeli ile birlikte değerlendirilmektedir (MEB, 2014b). 

24.05.2014 tarihli 29009 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile 

Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinden ‘personel denetimi’ ve ‘ders denetimi’ kavramları 

kaldırılmıştır. Ancak 17.04.2015 sayılı 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliğinde aday öğretmenlerin denetim sürecine yer verilmiş olup performans 
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değerlendirilmesi ortaya konmuştur. Bu yönetmeliğe göre aday öğretmenler birinci dönem bir kez kurum 

müdürü ve danışman öğretmen tarafından, ikinci dönemde ise iki kez, ilkinde kurum müdürü ve danışman 

öğretmen tarafından ikincisinde kurum müdürü, danışman öğretmen ve maarif müfettişi tarafından 

değerlendirilmektedirler. Performans değerlendirmesinden başarılı olan adaylar, Bakanlıkça yapılacak 

yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. Bu sınavdan da başarılı olabilmeleri için 

en az 60 puan almaları gerekmektedir (MEB, 2015).  

Türkiye’ de öğretmenlerin kim tarafından, ne kadar sıklıkta ve hangi kriterlere göre 

değerlendirileceği konusunda açıkça ifade edilmiş bilgiler bulunmamaktadır. Bu durum da öğretmen 

denetiminin adil, sistematik ve gelişimsel olmaktan uzak tutmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğretmenler, geleceği şekillendiren kişilerdir. Bu yüzden öğretmenlerin gelişimi önem arz 

etmektedir. Bu süreçte de denetim faaliyetleri büyük rol oynamaktadırlar. 

Bu araştırma ülkemiz ile PISA’ da başarılı olmuş bazı ülkelerde uygulanan öğretmen denetimi 

politikalarını karşılaştırarak çağdaş, yenilikçi denetim politikaları uygulamalarını ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Bu ülkelerde öne çıkan uygulamalara baktığımızda; Çin’de öğretmenler; içerisinde sendika 

temsilcilerinin, parti liderlerinin, öğretmenlerin ve seçilmiş kamu görevlilerinden oluşan çoklu 

değerlendirmeciler tarafından değerlendirilmektedir. Çin’ de öğretmenlerin maaşları gösterdikleri 

performanslarına göre düzenlenmektedir. Güney Kore’ de öğretmenler; okul müdürü, öğretmenler, veliler 

ve öğrencilerden oluşan birçok kişi tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçlarına göre 

öğretmenler hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. Japonya’ da ise; öğretmenler belediye eğitim 

kurulu üyeleri arasından seçilen eğitim müfettişi, okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler 

tarafından denetlenmektedir. Japonya’ da öğretmenler, her on yılda bir eğitim sertifikalarını yenilemeleri 

gereklidir. Bu ülkelerde öğretmenlerin kendi kendilerini periyodik olarak değerlendirmeleri de 

istenmektedir. 

Ülkemiz ise; öğretmenlerin performanslarını tam olarak ortaya koyan, öğretmenlerin gelişimine 

destek olan, adil ve gelişimsel bir öğretmen denetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Eğitimin kalitesi ve başarısını arttırmak için öğretmenlerin sürekli gelişimleri desteklenerek PISA 
(2012) sonuçlarına göre başarılı olan Çin, Güney Kore ve Japonya’ da uygulanan öğretmen denetimi 
politikaları ülkemiz için de iyi örnek teşkil edebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin iş doyumu ve entelektüel sermaye düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek ve bazı değişkenler (cinsiyet, okul türü, eğitim düzeyi, medeni durumu ve mesleki alanı) açısından 
incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada araştırmaya katılan öğretmenler çalışma grubu 
olarak tanımlanmıştır. Çalışma grubu 319 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkenini entelektüel 
sermaye ve alt boyutları ve bağımsız değişkenini ise iş doyumu ve alt boyutları oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak "Entelektüel Sermaye Ölçeği" ve "İş Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda entelektüel sermaye düzeyi okul türü, eğitim düzeyi ve mesleki alana; iş 
doyumu algıları ise cinsiyet, okul türü, eğitim düzeyi ve mesleki alana göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ayrıca 
bağımsız değişken iş doyumu ve boyutlarının tamamı ile entelektüel sermaye boyutları arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuçlardan ayrıca, öğretmenlerin iş doyumu algılarının entelektüel sermayenin 
anlamlı bir yordayıcısı olduğuna ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Entelektüel sermaye, iş doyumu, öğretmen. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and intelectual capital 
levels of teachers’ and to examine intelectual capital and job satisfaction in terms of some variables (gender, school 
type, education level, marital status and Professional field). This study was designed with correlational survey 
method and the teachers in the study was defined as the study group. The sample of the study group was consisted of 
319 teachers. The dependent variable is intellectual capital and subscales and the independent variable is job 
satisfaction and subscales. Data were gathered through the “Intellectual Capital Scale” and “Job Satisfaction Scale”. 
Data were analyzed by using arithmetic mean, t-test, one-way analysis of variance, correlation analysis and multiple 
linear regression analysis. The results of the study indicate a statistically significant difference of the level of 
intellectual capital, school type, educational level and proffesional field subscale and the level of job satisfaction, 
gender, school type, educational level and proffesional field subscale. Additionally, all subscales of independent 
variable, job satisfaction, were positively, low or medium and significantly correlated with the subscales of 
intellectual capital. Results also identified that the perception of teachers’job satisfaction was the significant 
predictor of intellectual capital. 

Key Words: İntellectual capital, job satisfaction, teacher. 
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GİRİŞ 

Entelektüel sermaye son yıllarda üzerine çalışmalar yapılan önemli kavramlardan birisi olarak 

görülmektedir (Bolivar ve Chrispeels, 2011; Bontis, 1998; Dumay, 2009; Hsu ve Wang, 2012; Karakuş 

ve Çobanoğlu, 2013; Kelly, 2004; Sofian, Tayles ve Pike, 2008; Stewart, 1998; Tovstiga ve Tulugurova, 

2009; Yolanda ve Silvia, 2014). Ancak araştırmalar daha çok finansal kazanca yoğunlaşan işletmeler 

üzerine yoğunlaşırken, eğitim alanında yeterince çalışma yapılmamıştır. Özellikle iletişim ve bilişim 

teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile birlikte 1990’lardan günümüze küresel ekonomik büyüme düzeni 

temelden değişmiştir. Ardından, bilgi en önemli yatırım aracı olarak parasal işlerin ve fiziki sermayenin 

yerini almıştır (Chen, Zhu ve Yuan Xie, 2004). Kelly’e (2004) göre en temel tanımıyla sermaye, bir 

işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için kullanabileceği zenginliğidir. Geleneksel olarak işletmenin 

etki kurabilmesi ve avantaj sağlayabilmesi için öncelikli kaynağı olarak belirtilebilir.  

Küresel ekonomide son yıllarda varlığını daha fazla hissettiren karmaşıklık, dinamik yapı ve 

rekabetçi ortam, değer yaratmada ki modern yaklaşımlar ile uygulama faaliyetlerinin geleneksel yolu 

arasında farklılıklara yol açmıştır (Ting and Lean, 2009). Cuganesan’a (2006) göre, bu süreçte hızlı 

teknolojik değişimler, uluslararası etkileşim ve yenileşmenin öneminin artması çoğu işletme için 

geleneksel fiziki ve mali kaynaklardan entelektüel varlıklara doğru rekabet temellerini değiştirmiştir. 

Aynı zamanda entelektüel sermaye işletmelerin gelişmeleri için stratejik öneme sahip bir güç olarak ifade 

edilebilir (Huang ve Liu, 2005). Kelly de (2004), işletmelerdeki değer unsurunun değiştiğini 

desteklemektedir. Ayrıca, yeni bilgi ekonomisinde çok sayıda önde gelen şirketin entelektüel sermaye 

gibi maddi olmayan varlıkları yönetmeyi tercih ettiklerini belirtmiştir. 

İlgili alanyazın incelendiğinde, entelektüel sermaye ile okul gelişimi (Kelly, 2004), örgütsel 

performans (Cuganesan, 2006; Hsu ve Wang, 2012; Kamukama, Ahiauzu ve Ntayi, 2010), örgütsel imaj 

(Başar, Şahin ve Akan, 2014), sosyal sermaye (Şahin, Akan ve Başar, 2014), ebeveyn liderliği (Bolivar ve 

Chrispeels, 2011) ve bilgi yönetimi (Hsu ve Sabherwal, 2012) arasındaki ilişkilerin incelendiği 

araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Entelektüel sermaye ile arasında ilişki olabileceği düşünülen 

kavramlardan birisi de iş doyumudur. İş doyumu, Hoppock’a  (1935) göre, çalışanın işinden 

memnuniyetini dürüstçe ifade edebilmesini sağlayan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların 

kombinasyonu olarak ifade etmektedir (akt. Aziri, 2011). Bu açıklamaya göre iş doyumu, çoğu dışsal 

faktörün etkisi altında olmasına rağmen çalışanın duygularını içeren içsel bir yönü de barındırmaktadır 

(Aziri, 2011). Sosyal bilimlerde ve yönetimde geniş bir alanyazın çalışanların iş doyumunun; 

devamsızlık, örgütsel bağlılık, verimlilik ve iş bırakma gibi iş yeri davranışlarıyla ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Aziri, 2011; Judge, Thoresen, Bono ve Patton, 2001; Schleicher, Watt ve Greguras, 

2004). İş doyumunun belirleyicileri tanımlanırken işle ilgili ve işle ilgili olmayan çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Kazançlar, çalışma saatleri, takdir edilme, güvenlik, çalışma ortamı, iş yeri sosyalleşmesi, 

özerklik, örgütsel kontrol ve eğitim programlarına katılım iş doyumunu etkileyen işle ilgili kaynaklar 
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olarak sayılabilir. Ayrıca, kişilik ve tutumlar işle ilgili olmayan kaynaklar arasında belirtilebilir (Eby, 

Maher ve Butts, 2010; Georgellis ve Lange, 2007).  

Farklı kültürlerdeki araştırmalar, öğretmenlerin iş stresinin diğer mesleklere göre yüksek seviyede 

olduğunu göstermektedir (Stoeber ve Rennert, 2008). Bunun sonucunda çoğu öğretmenin tükenmişliği 

yaşamış, iş doyumunun azalmış ve hatta bazılarının erken emekliliği seçebildiği gözlenebilmektedir 

(Hakanen, Bakker ve Schaufeli, 2006). Stresin nedenleri arasında artan iş yükü, davranış sorunları olan 

öğrenciler, sorunlu veli öğretmen ilişkisi, meslektaşlarla çatışmalar, yönetici desteğinin ve özerkliğin 

olmaması sayılabilir (Skaalvik ve Skaalvik, 2007). Değinilen stres nedenleri iş doyum düzeyini de 

olumsuz etkilemektedir. İş kaynakları olarak yönetici desteği, özerklik ve öğrenci ve ebeveynle kurulan 

olumlu ilişkiler iş doyumunu artırabilir. Bu araştırmanın önemi değişkenlerin bir arada önceden 

çalışılmamış olması ve özellikle entelektüel sermaye kavramının eğitim kurumlarında yeterince 

irdelenmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Entelektüel Sermaye 

Araştırmacılar entelektüel sermaye üzerine kesin bir tanıma sahip olmamakla birlikte, insan 

sermayesi, ilişkisel sermaye ve yapısal sermayeyi içerdiğine yönelik geniş bir görüş birliği bulunmaktadır 

(Tovstiga and Tulugurova, 2009; Bontis, 2002; Stewart, 1998). Böyle bir sınıflandırma araştırmacılara 

entelektüel sermayeyi tanımlamak için kolaylık sağlayabilir. Bu tanımın içerisinde örgütlere rekabet 

avantajı oluşturabilecek; bilgi ve deneyim uygulaması, mesleki bilgi ve beceri, hedefe odaklanma, müşteri 

ilişkileri ve teknolojik yeterlilik gibi unsurlar yer alabilir (Edvinsson ve Malone, 1997; Sofian, Tayles ve 

Pike, 2008). Ayrıca, Stewart’a (1998) göre entelektüel sermaye, örgütler için rekabet avantajı oluşturan 

çalışanların tüm bilgi ve yetkinliklerinin birikimidir.  

Entelektüel sermaye üzerine yapılan araştırmalarda çeşitli sınıflandırmalar ortaya çıkmıştır. 

Edvinsson ve Malone (1997), entelektüel sermayeyi; insan sermayesi ve yapısal sermayesi olarak ikiye 

ayırırken, Stewart (1998), insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermaye şeklinde 

sınıflandırmıştır. İnsan sermayesi ve yapısal sermayeye, ilişkisel sermayeyi de ekleyen Bontis (1998) ise 

üçlü bir yapıyı öngörmüştür. Ayrıca entelektüel sermaye sınıflandırmasını okullar üzerinde çalışan Kelly 

de (2004), insan sermayesi (düşünen) ve yapısal sermaye (düşünmeyen) olarak iki boyutlu incelemiştir. 

Coleman ve Anderson’a (2000) göre, okullardaki binalar, ekipmanlar, parasal kaynaklar ve borçlanma 

olanakları gibi maddi kaynakların yönetimi yeterince gelişmiştir. Ancak maddi olmayan sermayenin 

(insan ve yapısal sermaye) yönetimi ise üzerinde çalışılmaya ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir alandır 

(akt. Kelly, 2004).  

İnsan sermayesi (düşünen) açısından yaklaşıldığında, geleneksel ticari kuruluşlarda entelektüel 

sermayenin insan tarafı sadece çalışanlardan oluşmaktadır. Müşteriler ise kuruluşun dışında 

görüldüklerinden dolayı yapısal tarafa dahil edilmiştir. Bu ayrım okullar için tam olarak geçerli değildir 
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çünkü kimin müşteri olduğu her zaman açık değildir. Müşteri bazen öğrenci, bazen ebeveyn bazen de 

devlet olabilmektedir. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler kendi yetkinlik (liyakat), tutum ve 

entelektüel çeviklikleri çerçevesinde okulun sermayesini oluşturmaktadır (Kelly, 2004). Yetkinlik 

sermayesi, beceri ve teknik bilgi toplamıdır. Tutum sermayesi ise motivasyon ve iş etiği gibi işin 

davranışsal bileşenlerinden meydana gelmektedir. Entelektüel çeviklik ise, yöneticilerin, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin yenileşmeyi sağlamak ve uygulamaları değiştirmek için sahip oldukları yetenek olarak 

belirtilebilir.  

Entelektüel sermayenin düşünmeyen unsuru olarak nitelendirilen yapısal sermaye ise; yöneticiler, 

öğretmenler ve öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra geriye kalan tüm kurumsal süreçler, rutinler ve alt 

yapıdan oluşmaktadır. Bunu örgütün kendi kendine kattığı değer olarak belirtebiliriz. Bu durum örgütün 

fiziki çevresiyle ilgili değildir. Örgüt yapısı içsel ve dışsal ilişkileri kolaylaştırır ve yenileşmeyi, uyum 

sağlamayı ve personel gelişimini destekler. Yapısal sermaye; öğrenci, mezun ve ebeveyn veri tabanlarını, 

organizasyon şemalarını, rehberlik ve eğitim kılavuzlarını, yöneticiler, öğretmenler, ebeveynler ve 

öğrenciler arasındaki uzun zamanlı yerleşik ilişkileri, örgüt kültürü ve örgüt ahlakı gibi unsurları 

içermektedir (Kelly, 2004). Yapısal sermaye çalışanlar tarafından kendi kendilerine ileriye dönük etkili 

bir şekilde güncellenmelidir. Yapısal sermaye dış örgütsel sermaye, iç örgütsel sermaye ve yenilikçilik ve 

personel gelişim sermayesi olmak üzere üç unsurdan meydana gelmektedir. Hem iç hem de dış örgütsel 

sermaye büyük ölçüde okulda çalışanların deneyim ve rutinlerinden oluşmaktadır. Yenilikçilik ve 

personel geliştirme sermayesi ise program geliştirme, yeniden yapılandırma süreçleri, mentörlük ve 

öğretmen gelişimi programları gibi okulun kendi kendini yenileme yeteneğini temsil eder (Kelly, 2004).  

Süreç içerisinde ortaya çıkan sınıflandırmalar göz önünde bulundurularak, mevcut araştırmada 

entelektüel sermaye insan, yapısal ve ilişkisel olmak üzere üçlü bir yapı içerisinde incelenecektir. 

Entelektüel sermayenin öğelerinden olan insan sermayesi, çalışanların örgüte kattığı değeri mesleki ve 

sosyal yeterlilik, çalışan motivasyonu ve liderlik yeteneği açısından inceler (Halim, 2010). Aynı şekilde 

Bontis’te (2002), insan sermayesinin örgütteki insan faktörünü temsil ettiğini belirtir. Örgüte kendi özgün 

karakterini veren insan faktörü zeka, beceri ve uzmanlık gibi unsurları barındırmaktadır. Halim’e (2010) 

göre, yapısal sermaye; insanlar arasında neler olduğunu, insanların örgüt içerisinde nasıl bağlantı 

kurduğunu ve çalışanın örgütten ayrıldığında geride nelerin kaldığını göstermektedir. Daha geniş bir 

ifadeyle; örgüt tarafından sahip olunan ve kurum kültürünü, bilgi teknolojilerini, ürün yeniliğini ve süreç 

optimizasyonunu içeren bir bilgi deposudur. Welbourne ve Pardo-del-Val’a (2008) göre ilişkisel sermaye 

ise, herhangi bir örgüt, birey ya da grup ile yüksek kaliteli ilişki oluşturmaya, içselleştirmeye ve 

geliştirmeye dayanan manevi bir değer olarak belirtilebilir. Burada değinilen üç entelektüel sermaye 

unsuru kendi aralarında ilişkili ve örgütün rekabetçi pozisyonunu etkileyen güçlü bir entelektüel sermaye 

tabanını oluşturmak için işbirlikçi bir şekilde çalışır (Bontis ve Stovel, 2002). Şurası açık ki, örgütsel 
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amaçlara ulaşmak için entelektüel sermayenin boyutlarının bir bütün olarak hareket etmelerinin gerekli 

olduğu söylenebilir (Kamukama, Ahiauzu ve Ntayi, 2010). 

Landerio’ya (2003) göre, örgüt sistemi bilgi üretimini ve aktarımını teşvik ediyorsa, insan 

sermayesi örgütün performansını etkileyebilir. Aynı şekilde Uzzi (1996) ve Youndt ve Snell’de (2004) bu 

görüşü destekleyerek insan ve ilişkisel sermayenin örgütsel performansın etkilenmesinde önemli bir rol 

oynadıklarını belirtmiştir. Ayrıca yüksek düzeyde ilişkisel sermayenin, etkili planlamayı, problem 

çözmeyi ve sorun gidermeyi teşvik ederek üretimi ve hizmet verimini artırdığını eklemişlerdir. 

İş Doyumu 

İş doyumu kavramı daha çok örgütsel psikoloji alanında çalışılmaktadır. Weiss’a (2002) göre, iş 

doyumu, insanların işlerini yaparken olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri olarak tanımlanabilir. 

Locke (1976) ise, çalışanın iş deneyimlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan olumlu duygulanım 

durumu olarak ifade etmektedir (akt. Liu ve Ramsey, 2008). Skaalvik ve Skaalvik (2010) ise, iş 

doyumunu, öğretmenlerin işlerine ya da öğretmenlik rollerine yönelik duygusal reaksiyonlar olarak 

belirtmektedir. Shann (2001), öğretmen etkililiğinin motivasyon, moral ve iş doyumuna bağlı olduğunun 

altını çizmektedir. Ayrıca yukarıdaki tanımlamalardan, öğretmenlerin iş doyumlarının bir okulun başarısı 

üzerinde öğretimin ve kaliteli öğrenmenin geliştirilmesi açısından güçlü bir etkiye sahip olduğu 

düşüncesine ulaşılabilir.  

İş doyumu üzerine yapılan araştırmalarda çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi incelenmiştir. Bu 

araştırmalarda iş doyumunun; öz yeterlilik ve tükenmişlik (Hakanen ve diğerleri, 2006; Skaalvik ve 

Skaalvik, 2010), iş yeri koşulları (Weiss, 1999), bağlılık (Madenoğlu, Uysal, Sarıer ve Banoğlu, 2014; 

Shann, 2001), performans (Judge ve diğerleri, 2001; Schleicher, Watt ve Greguras, 2004), motivasyon 

(Scott, Stone ve Dinham, 2001) ve etik liderlik (Madenoğlu, Uysal, Sarıer ve Banoğlu, 2014) gibi 

değişkenlerle olan ilişkisi irdelenmiştir. Geçmiş yıllardaki araştırmalarda öğretmenlerin yıpranmasının 

maaş, yaş, cinsiyet, mesleki alan ve akademik beceri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Düşük maaşın 

genellikle yıpranmanın en önemli belirleyicisi olduğu bulunmuştur (Shen, 1997; Stinebrickner, 1998). 

Son yıllardaki araştırmalar ise öğretmen yıpranması konusunda okul koşullarını ve özelliklerini 

vurgulamaktadır. Öğretmen özerkliği, yönetim desteği, daha az öğrenci disiplin sorunları ve okul 

yönetimine öğretmen katılımının, öğretmenin moralini ve kariyer bağlılığını artırdığı tespit edilmiştir 

(Ingersoll, 2001; Johnson ve Birkeland, 2003; Weiss, 1999). Ayrıca iş doyumunun bağlılığa katkı 

sağlayan bir faktör ve bağlılık üzerinde örgütsel yordayıcıların etkilerine aracılık eden bir değişken olarak 

ikili bir rol oynadığını varsayılmaktadır (Mueller, Boyer, Price ve Iverson, 1994). 

 
Öğretmen iş doyumu ve memnuniyetsizliği çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir. Dinham ve 

Scott (1998), iş doyumu ve memnuniyetsizliği; öğretimsel içsel ödüller, okula yönelik dışsal faktörler ve 
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okul temelli faktörler olmak üzere üç kategoride sınıflandırmaktadır. İçsel ödüller olarak, öğrencilerle 

aktif çalışma ve öğrencilerin öğrenip geliştiklerini gözlemlemek sayılabilir. Bunlar, öğretmenlerin 

motivasyonunun ana kaynağı olarak belirtilebilir (Scott, Stone ve Dinham, 2001). Okula yönelik dışsal 

faktörlere ise, eğitimsel değişime zorlama, okulların dış paydaşlar tarafından değerlendirilmesi ve öğretim 

düzeyinin düşmesi örnek olarak verilebilir. Son olarak okul temelli faktörler arasında öğrenciler, 

ebeveynler ve okul çalışanları arasındaki ilişkiler, yıkıcı öğrenci davranışları ve okulda vurgulanan 

değerler belirtilebilir.   

İş doyumuna etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Mevcut araştırmada bu faktörler; iş ve 

niteliği, ücret, gelişim ve yükselme olanakları, çalışma şartları, kişiler arası ilişkiler ve örgütsel ortam 

olarak belirlenmiştir. Çalışanların iş doyum düzeyinin yüksek olmasının önemli etkenlerinden birisi, iş ve 

niteliğinin çalışanlar tarafından beğenilmesidir. İş ve niteliği; çalışanların hayatına bir anlam katması, 

yeteneklerini, kişiliklerini ve yaratıcılıklarını kullanmalarına imkan sağlaması, sorumluluk vermesi ve 

demokratik unsurlar barındırması gibi özelliklere sahiptir (Başaran, 1992; Horozoğlu, 1995). Başaran’a 

(1992) göre ücret, çalışanların emekleri ve başarıları sayesinde elde ettikleri ekonomik kazançlardır. 

Ücret, iş doyumunun önemli göstergelerinden birisidir. Ancak Smither (1998) ve Spector (1997) ücretin 

miktarından daha çok örgüt içerisinde nasıl dağıtıldığının daha önemli olduğunu belirtmektedir. 

Çalışanların düşük ücret alması işten ayrılmalara neden olabilirken yüksek ücretli işler çalışanların ilgisini 

çekebilmektedir. Ücretin iş doyumu üzerindeki etkisi duruma göre farklılık gösterebilir. Bazen statü, 

ücretten daha önemli olarak görülebilir. Bazen de yüksek ücret alanların iş doyumu düşük ücret 

alanlardan yüksek olmayabilir. Başaran’a (1992) göre, gelişim ve yükselme olanakları; çalışanların 

örgütleri içerisinde daha yüksek bir statüye gelmesi olarak ifade edilebilir. Yükselme imkanlarının 

çalışanlara adil ve sık olarak verilmesinin ve daha fazla ücret, sorumluluk ve yetki sahibi olunmasının iş 

doyumunu artırdığı belirtilmektedir. Çalışma şartları; çalışanların işlerini yaparken huzur duydukları, 

rahatsızlık vermeyen ve risk taşımayan bir ortamdaki öğeleri tanımlamaktadır. Özellikle çalışılan 

ortamdaki gürültü, sıcaklık, soğukluk ve güvenlik gibi çevresel unsurların belirli düzeyde olması iş 

doyumunu etkilemektedir (Başaran, 1992; Robbins, 1998; akt Taşdan ve Tiryaki, 2008). Kişiler arası 

ilişkiler; sosyal bir topluluk olan örgütlerde çalışanlar arasındaki etkileşim çok önemlidir. Çalışanların 

birbirleriyle olan ilişkilerinde güven, yardımlaşma ve destek gibi unsurların bulunması iş doyum düzeyini 

artırmaktadır (Luthans, 2002). Son olarak örgütsel ortam içerisinde çalışanlar ürettiklerinin başkaları 

tarafından önemsendiğini ve takdir edildiğini gördüğünde iş doyumunun yükseldiği belirtilebilir 

(Robbins, 1998; akt. Taşdan ve Tiryaki, 2008). Ayrıca, Balcı (1985) da örgütsel ortamın içerisinde yer 

alan örgütün büyüklüğü, örgütün hedefleri, liderlik stilleri ve iletişimin yönü çeşitli faktörlerin iş 

doyumunu etkiyebileceğini ifade etmiştir. 

Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre iş doyumu ve entelektüel sermaye düzeylerini 

belirlemek, cinsiyet, okul türü, eğitim düzeyi, medeni durumu ve mesleki alan gibi çeşitli değişkenlerle 
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anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek, iş doyumu ve entelektüel sermaye değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi ve iş doyumunun entelektüel sermayenin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını 

incelemektir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: (1) Öğretmenlerin 

iş doyumu ve entelektüel sermaye algıları hangi düzeydedir? (2) Öğretmenlerin iş doyumu ve entelektüel 

sermaye algıları çeşitli değişkenlerle anlamlı farklılık göstermekte midir? (3) Öğretmenlerin iş doyumu ve 

entelektüel sermaye algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? (4) Öğretmenlerin iş doyumu algıları 

entelektüel sermaye düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

 
YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algıladığı entelektüel sermaye düzeyi ile öğretmenlerin iş 

doyumları arasındaki ilişkilerin incelendiği bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkenini iş doyumunun alt boyutları (kişiler arası ilişkiler, örgütsel ortam, 

ücret, gelişme ve yükselme imkanları, iş ve niteliği ve çalışma şartları), bağımlı değişkenini ise 

entelektüel sermayenin alt boyutları (insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermaye) 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, nicel teknikler kullanılarak çözümlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde yer 

alan 16 resmi ilkokul ve ortaokulda görev yapan 319 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde 

araştırmaya katılmaya istekli olan öğretmenlere 350 adet ölçek dağıtılmıştır. Toplanan ölçeklerden veri 

işlemeye uygun olanların sayısı 319’dur. 31 adet ölçek çeşitli sorunlar sebebiyle araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Buna göre dahil edilen ölçeklerin oranı % 91’dir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 208’i kadın (% 65.2), 111’i erkek (% 34.8); 221’i evli (% 

69.3), 98’i bekardır (% 30.7). Ayrıca katılımcıların 140’ı ilkokulda (% 43.9), 179’u ortaokulda (% 56.1) 

görev yapmaktadır. Diğer yandan katılımcıların 268’i lisans (% 84), 51’i lisansüstü (% 16) eğitim 

mezunu; 132’si sınıf (% 41.4) ve 187’si de branş (% 58.6) öğretmenidir. Araştırmaya katılanların 87’sinin 

öğretmenlikteki hizmet süresinin 5 yıl ve daha az (% 27.3), 103’ünün 6-10 yıl arasında (% 32.3), 60’ının 

11-15 yıl arasında (% 18.8), 36’sının 16-20 yıl arasında (% 11.3) ve 33’ünün 21 yıl ve üzerinde (% 10.3) 

olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Entelektüel Sermaye Ölçeği: Öncelikle, literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda 

oluşturulan madde havuzundan belirlenen 32 madde ile beşli likert tipi bir ölçek tasarlanmıştır. Beşli 
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likert tipinde hazırlanan bu form hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kısmen katılıyorum (3), 

katılıyorum (4) ve tamamen katılıyorum (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. Oluşturulan 32 maddelik 

eğitim örgütleri entelektüel sermaye ölçeğinin entelektüel sermayeyi ne düzeyde ölçtüğünü belirlemek 

amacıyla 160 öğretmene pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama ile analizler sonucunda yetersiz olan 

bazı değerlerden dolayı bazı maddeler ölçekten çıkarılmış ve ölçekte 25 madde kalmıştır. Ölçme aracında 

geriye kalan 25 maddenin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı 

geçerliği faktör analizi ile sınanmıştır ve analiz sonrasında üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu üç 

faktör, ölçme aracındaki toplam varyansın % 62.98’ini açıklamaktadır. Rotasyon açıklama değerlerine 

göre varyansın % 24.2’sini açıklayan ve altı maddeden oluşan birinci faktör entelektüel sermayenin 

“insan sermayesi” ile ilgili maddelerinden oluşmaktadır. Varyansın % 20.7’sini açıklayan ve yine dokuz 

maddeden oluşan ikinci faktör entelektüel sermayenin “yapısal sermaye” ile ilgili maddelerinden 

oluşmaktadır. Varyansın % 17.9’unu açıklayan ve on maddeden oluşan üçüncü faktör ise entelektüel 

sermayenin “ilişkisel sermaye” ile ilgili maddelerinden oluşmaktadır. Ölçme aracının iç tutarlılığını 

incelemek amacıyla korelasyon matrisi hazırlanmıştır. Korelasyon matrisinde her bir faktör, hem diğer 

faktörlerle hem de ölçme aracının geneliyle .01 düzeyinde anlamlı ilişki içindedir. Bu korelasyon 

değerleri, ölçme aracının iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek maddelerinin madde-

toplam puan korelasyonu değerleri .57 ile. 75  arasında değişmektedir. Yapılan ilişkisiz t-testi sonucunda, 

bütün maddelerin t değerlerinin p<0.01 düzeyinde anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır (Karakuş ve 

Çobanoğlu, 2013). Mevcut araştırmada da ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı tekrar 

hesaplanmış ve hesaplama sonucunda katsayının ,96 olduğu görülmüştür. Ayrıca, KMO değeri .96 ve 

Bartlett 6713.79 (p<.001) olarak hesaplanmıştır. Üç boyutu toplam varyansın % 68.03’ünü 

açıklamaktadır. Birinci alt boyut % 24.47, ikinci alt boyut % 23.93 ve üçüncü alt boyut %19.67’sini 

açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin madde-toplam puan korelasyonu değerleri .53 ile. 77  arasında 

değişmektedir. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesi amacıyla 1.00-1.80 aralığı çok düşük, 1.81-2.60 

aralığı düşük, 2.61-3.40 aralığı orta, 3.41-4.20 aralığı yüksek ve 4.21-5.00 aralığı da çok yüksek olarak 

düzenlenmiştir. Bu sonuçlar entelektüel sermaye ölçeğinin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, entelektüel sermaye ölçeğinin araştırma kapsamında kullanılması için Karakuş ve 

Çobanoğlu’ndan gerekli izinler alınmıştır. Entelektüel sermaye ölçeğinde “iş arkadaşları ile olumlu 

ilişkilere sahiptirler”; “hizmetler en hızlı şekilde verilmeye çalışılmaktadır” ve “öğrenciler ve veliler 

okulumuzdan memnundurlar” gibi maddeler yer almaktadır.  

İş Doyumu Ölçeği: İş doyumu ölçeği, Balcı (1985) tarafından yapılan ve geçerlilik ve güvenirliği 

test edilen “Eğitim yöneticisinin iş doyumu” adlı anketten alınmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan bu 

form hiç katılmıyorum (1), biraz katılıyorum (2), orta düzeyde katılıyorum (3), katılıyorum (4) ve 

tamamen katılıyorum (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. İş doyumu anketi; kişiler arası ilişkiler, örgütsel 

ortam, ücret, gelişme ve yükselme imkânları, iş ve niteliği ve çalışma şartları boyutlarını ölçen 27 

maddeden oluşmaktadır. Balcı’nın (1985) yaptığı çalışmalara göre iş doyum anketinin Cronbach Alpha 
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güvenirlik katsayısı; İş ve Niteliği α= .87, Ücret α=.76, Gelişme ve Yükselme İmkanları α= .93, Çalışma 

Şartları α=.89 ve Örgütsel Ortam α= .91 olarak hesaplanmıştır. Mevcut araştırmada da ölçeğin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı tekrar hesaplanmış ve hesaplama sonucunda katsayının ,93 olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, KMO değeri .91 ve Bartlett 5727.15 (p<.001) olarak hesaplanmıştır. Beş boyutu 

toplam varyansın % 67.88’ini açıklamaktadır. Birinci alt boyut % 18.89, ikinci alt boyut % 16.10, üçüncü 

alt boyut % 12.50, dördüncü alt boyut % 11.12 ve beşinci alt boyut % 9.26’sını açıklamaktadır. Aritmetik 

ortalamaların değerlendirilmesi amacıyla 1.00-1.80 aralığı çok düşük, 1.81-2.60 aralığı düşük, 2.61-3.40 

aralığı orta, 3.41-4.20 aralığı yüksek ve 4.21-5.00 aralığı da çok yüksek olarak düzenlenmiştir. Bu 

sonuçlar iş doyum ölçeğinin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, iş doyum 

ölçeğinin araştırma kapsamında kullanılması için Balcı’dan gerekli izinler alınmıştır. İş doyumu 

ölçeğinde “tek düze ve sıkıcı olmayan bir işim var”, “bu örgütte, adil bir yükselme politikası vardır” ve 

“üstlerim, benim önemimi anlıyorlar” gibi maddeler yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesi sürecinde aritmetik ortalama, yüzde, standart sapma, t-testi ve tek yönlü faktör analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar ise Scheffe testi ile saptanmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkinin saptanması için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) hesaplanmıştır. 

Öğretmenlerin iş doyum algılarının entelektüel sermayeye ilişkin algıları tarafından yordanmasına 

yönelik analizlerde çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Değişkenlere İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Değişkenler Arasındaki İlişkiler  
 

Entelektüel sermaye alt boyutlarının ve iş doyumu alt boyutlarının çeşitli istatistiki verileri ve 

değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon 

analizi sonuçları tablo 1’de verilmiştir. 

 
 
 

Tablo 1: Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Değişkenler 𝑿� Ss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.İS 3.84 .70 - .69** .63** .46** .19** .31** .35** .59** .37** 
2.YS 3.46 .88   .81** .50** .29** .44** .58** .52** .56** 
3.İLS 3.68 .80    .45** .21** .33** .55** .49** .46** 
4.İN 3.35 .94     .34** .49** .44** .61** .50** 
5.ÜC 2.13 .99      .57** .39** .18** .20** 
6.GYİ 2.19 .97       .53** .32** .38** 
7.ÇŞ 2.31 .90        .39** .44** 
8.KAİ 3.82 .86         .61** 
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9.ÖO 3.51 .94         - 
**p<.01 
İS: İnsan sermayesi İN: İş ve niteliği    ÇŞ: Çalışma şartları 
YS: Yapısal sermaye ÜC: Ücret    KAİ: Kişiler arası ilişkiler 
İLS: İlişkisel sermaye GYİ: Gelişme ve yükselme imkanları ÖO: Örgütsel ortam 
 

Tablo1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin entelektüel sermayenin insan sermayesi 

boyutuna ilişkin algı düzeylerinin (𝑋�=3.84), entelektüel sermayenin diğer boyutlarına göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. İş doyumunun boyutları arasında ise öğretmenlerin algı düzeylerinin en yüksek 

olduğu boyutun kişiler arası ilişkilerin (𝑋�=3.82) olduğu görülmektedir. Değişkenler arasındaki korelasyon 

katsayıları incelendiğinde, araştırmanın bağımsız değişkeni olan entelektüel sermaye alt boyutlarının 

tamamının, iş doyumunun alt boyutları ile pozitif yönde düşük veya orta düzeyde anlamlı ilişkiler 

içerisinde olduğu görülmektedir. Entelektüel sermaye ile iş doyumunun alt boyutları arasındaki en güçlü 

ilişkiler insan sermayesi ile kişiler arası ilişkiler (r=.59, p<.01), yapısal sermaye ile çalışma şartları (r=.58, 

p<.01), yapısal sermaye ile örgütsel ortam (r=.56, p<.01), yapısal sermaye ile kişiler arası ilişkiler (r=.52, 

p<.01), yapısal sermaye ile iş ve niteliği (r=.50, p<.01) ve ilişkisel sermaye ile çalışma şartları (r=.55, 

p<.01) arasında gerçekleşmiştir. 

Entelektüel sermaye düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

Entelektüel sermaye düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesine ilişkin t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi sonuçları tablo 2 ve tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyet, okul türü, eğitim düzeyi, medeni durum ve alan değişkenlerine göre t-testi 

sonuçları 

Değişkenler Gruplar N 𝑿� Ss Sd t p* 
Cinsiyet Kadın 208 3.59 0.72 317 -1.67 .095 
 Erkek 111 3.73 0.76    
Okul türü İlkokul 

Ortaokul 
140 
179 

3.89 
3.45 

0.72 
0.69 

317 5.47 .000* 

Eğitim düzeyi Lisans 
Lisansüstü 

268 
51 

3.68 
3.43 

0.68 
0.93 

317 2.27 .023* 

Medeni durum Evli 
Bekar 

221 
98 

3.66 
3.61 

0.71 
0.78 

317 .554 .580 

Alan Sınıf 
Branş 

132 
187 

3.81 
3.52 

0.78 
0.67 

317 3.50 .001* 

*p<.05 
Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları entelektüel sermaye düzeyi cinsiyet [t(317)=-

1.67, p<.05] ve medeni durum [t(317)=.55, p<.05]  değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Diğer yandan okul türü [t(317)=5.47, p<.05], eğitim düzeyi [t(317)=2.27, p<.05] ve 

alan [t(317)=3.50, p<.05] değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 3. Kıdem değişkenine göre ANOVA sonuçları 
Değişkenler Gruplar N 𝑿� Ss Sd F p* Anlamlı fark 
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Kıdem 5 yıl ve daha az 87 3.47 0.73 3-315 2.59 .053  
 6-10 yıl 

11-15 yıl 
16 yıl ve üzeri 

103 
60 
69 

3.64 
3.73 
3.78 

0.74 
0.73 
0.71 

    

*p<.05 
Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin entelektüel sermaye algıları kıdemlerine göre anlamlı 

farklılık göstermektedir [F(3-315)=2.59; p<.05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre gruplar arasında herhangi bir anlamlı farklılık 

saptanmamıştır. 

İş doyumu düzeyinin çeşitli değişkenler tarafından incelenmesi 

İş doyumu düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesine ilişkin t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi sonuçları tablo 4 ve tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 4. Cinsiyet, okul türü, eğitim düzeyi, medeni durum ve alan değişkenlerine göre t-testi sonuçları 

Değişkenler Gruplar N 𝑿� Ss Sd t p* 
Cinsiyet Kadın 208 2.83 0.68 317 -2.21 .027* 
 Erkek 111 3.01 0.67    
Okul türü İlkokul 

Ortaokul 
140 
179 

3.08 
2.75 

0.71 
0.62 

317 4.36 .000* 

Eğitim düzeyi Lisans 
Lisansüstü 

268 
51 

2.94 
2.63 

0.68 
0.63 

317 3.00 .003* 

Medeni durum Evli 
Bekar 

221 
98 

2.88 
2.92 

0.66 
0.74 

317 -.457 .648 

Alan Sınıf 
Branş 

132 
187 

3.03 
2.80 

0.74 
0.62 

317 2.98 .003* 

*p<.05 
 

 Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları iş doyumu düzeyi medeni durum 

[t(317)=-.457, p<.05]  değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Diğer yandan cinsiyet 

[t(317)=-2.21, p<.05], okul türü [t(317)=4.36, p<.05], eğitim düzeyi [t(317)=3.00, p<.05] ve alan 

[t(317)=2.98, p<.05] değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 5. Kıdem değişkenlerine göre ANOVA sonuçları 
Değişkenler Gruplar N 𝑿� Ss Sd F p* Anlamlı fark 

Kıdem 5 yıl ve daha az 87 2.78 0.61 3-315 3.15 .025* 5 YA-16 YÜ** 
 6-10 yıl 

11-15 yıl 
16 yıl ve üzeri 

103 
60 
69 

2.82 
2.97 
3.08 

0.64 
0.68 
0.78 

    

*p<.05 
**5 YA= 5 yıl ve daha az, 16 YÜ= 16 yıl ve üzeri 
 

 Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumu algıları kıdemlerine göre anlamlı 

farklılık göstermektedir [F(3-315)=3.15; p<.05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre 5 yıl ve daha az (𝑋�=2.78) kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin iş doyumu algılarının 16 yıl ve üzeri (𝑋�=3.08) kıdeme sahip olan öğretmenlere göre 
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anlamlı şekilde düşük çıktığı görülmektedir. Diğer gruplar arasında herhangi bir anlamlı farklılık 

saptanmamıştır. 

Entelektüel sermayenin insan sermayesi alt boyutunun yordanması 

Entelektüel sermayenin insan sermayesi alt boyutunun iş motivasyonunun ve işle bütünleşmenin 

alt boyutları tarafından yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları tablo-6’da verilmiştir.  

Tablo 6. İnsan sermayesi alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B Standart Hata B β t  p* 
Sabit 1.88 .15  12.2  .00 
İş ve niteliği 
Ücret 
Gelişim ve yükselme imkanları 
Çalışma şartları 
Kişiler arası ilişkiler 
Örgütsel Ortam 

.08 
-.00 
.05 
.06 
.40 
-.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.05 

.04 

.11 
-.00 
.07 
.08 
.49 
-.05 

1.91 
-.12 
1.24 
1.57 
7.79 
-.96 

 .05 
.89 
.21 
.11 
.00 
.33 

R=.61 R2=.38, F(6-312)=32.112, p<.05 
 

 Tablo 6 incelendiğinde, kişiler arası ilişkiler değişkeninin insan sermayesi alt boyutu ile 

anlamlı bir ilişki verdiği görülmektedir (R=.61, p<.01). Bu yordayıcı değişken, öğretmenlerin insan 

sermayesi alt boyutuna ilişkin algılarındaki toplam varyansın % 38’ini açıklamaktadır. Kişiler arası 

ilişkiler (β=.49, p<.05) insan sermayesi alt boyutunun anlamlı bir yordacısıdır. Diğer değişkenler ise 

önemli bir etkiye sahip değildir. 

Entelektüel sermayenin yapısal sermaye alt boyutunun yordanması 

Entelektüel sermayenin yapısal sermaye alt boyutunun iş motivasyonunun ve işle bütünleşmenin 

alt boyutları tarafından yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları tablo-7’de verilmiştir.  

 
Tablo 7. Yapısal sermaye alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B Standart Hata B β t  p* 
Sabit .83 .17  4.82  .00 
İş ve niteliği 
Ücret 
Gelişim ve yükselme imkanları 
Çalışma şartları 
Kişiler arası ilişkiler 
Örgütsel Ortam 

.09 

.00 

.07 

.30 

.16 

.22 

.05 

.04 

.05 

.04 

.05 

.05 

.10 

.00 

.07 

.31 

.16 

.24 

1.88 
.16 
1.37 
6.24 
2.81 
4.50 

 .06 
.86 
.17 
.00 
.00 
.00 

R=.70 R2=.49, F(6-312)=51.437, p<.05 
 

Tablo 7 incelendiğinde, çalışma şartları, kişiler arası ilişkiler ve örgütsel ortam değişkenlerinin 

birlikte yapısal sermaye alt boyutu ile anlamlı bir ilişki verdiği görülmektedir (R=.70, p<.01). Bu 

yordayıcı değişkenler, öğretmenlerin yapısal sermaye alt boyutuna ilişkin algılarındaki toplam varyansın 
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% 49’unu açıklamaktadır. Çalışma şartları (β=.31, p<.05), kişiler arası ilişkiler (β=.16, p<.05) ve örgütsel 

ortam (β=.24, p<.05) yapısal sermaye alt boyutunun anlamlı bir yordacısıdır. Diğer değişkenler ise önemli 

bir etkiye sahip değildir. 

Entelektüel sermayenin ilişkisel sermaye alt boyutunun yordanması 

Entelektüel sermayenin ilişkisel sermaye alt boyutunun iş motivasyonunun ve işle bütünleşmenin 

alt boyutları tarafından yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları tablo-8’de verilmiştir.  

Tablo 8. İlişkisel sermaye alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B Standart Hata B β t  p* 
Sabit 1.54 .17  9.09  .00 
İş ve niteliği 
Ücret 
Gelişim ve yükselme imkanları 
Çalışma şartları 
Kişiler arası ilişkiler 
Örgütsel Ortam 

.10 
-.01 
-.03 
.35 
.19 
.09 

.05 

.04 

.05 

.04 

.05 

.04 

.11 
-.01 
-.03 
.39 
.20 
.11 

1.97 
-.35 
-.64 
7.27 
3.39 
1.99 

 .04 
.72 
.51 
.00 
.00 
.04 

R=.64 R2=.41, F(6-312)=37.267, p<.05 
 

Tablo 8 incelendiğinde; iş ve niteliği, çalışma şartları, kişiler arası ilişkiler ve örgütsel ortam 

değişkenlerinin birlikte ilişkisel sermaye alt boyutu ile anlamlı bir ilişki verdiği görülmektedir (R=.64, 

p<.01). Bu yordayıcı değişkenler, öğretmenlerin ilişkisel sermaye alt boyutuna ilişkin algılarındaki 

toplam varyansın % 41’ini açıklamaktadır. İş ve niteliği (β=.11, p<.05), çalışma şartları (β=.39, p<.05), 

kişiler arası ilişkiler (β=.20, p<.05) ve örgütsel ortam (β=.11, p<.05) ilişkisel sermaye alt boyutunun 

anlamlı bir yordacısıdır. Diğer değişkenler ise önemli bir etkiye sahip değildir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada öğretmenlerin entelektüel sermaye ve iş doyumu algılarının çeşitli değişkenler 

açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, entelektüel 

sermayenin okul türü, eğitim düzeyi ve mesleki alana; iş doyumunun ise cinsiyet, okul türü, eğitim 

düzeyi, mesleki alan ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, 

entelektüel sermaye ve iş doyumu alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte araştırma sonuçları, öğretmenlerin iş doyumunun entelektüel sermaye algısını yordayan 

bir değişken olduğunu göstermektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin entelektüel sermaye algılarının (𝑋�=3.63) yüksek 

seviyede çıktığı görülmektedir. Şahin’in (2011) araştırmasında ise entelektüel sermaye düzeyi (𝑋�=3.33) 

ile orta düzeyde saptanmıştır. Okul türü açısından ilkokullarda entelektüel sermaye algısı ortaokullar göre 

daha olumlu çıkmıştır. Şahin’in (2011) araştırmasında da ilköğretim düzeyindeki okullarda çalışan 

öğretmenlerin algısının ortaöğretim kurumlarında çalışanlara göre daha yüksek olması ve lisans 
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mezunlarının algılarının daha olumlu olması mevcut araştırmadaki bulguları desteklemektedir. Bu 

doğrultuda lisansüstü mezunların entelektüel sermaye unsurlarına karşı daha duyarlı davrandıkları 

düşünülebilir. Mevcut araştırmadaki sınıf öğretmenlerin branş öğretmenlerine göre daha yüksek algıya 

sahip olması bir bakıma ilkokulda görev yapan öğretmenlerin entelektüel sermaye algılarıyla uyumlu 

gözükmektedir. Bu bağlamda, ilkokul düzeyinde öğretmenlik yapmanın mesleki doyumu, aynı branştan 

çok sayıda çalışanın bir arada olmasının kişiler arası uyumu sağladığı ve öğrencilerin yaşlarının küçük 

olmasının yönetici, öğretmen ve veli ilişkisini daha da güçlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin iş doyumu algılarının ise (𝑋�=2.89) orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırma 

bulguları Akın ve Koçak (2007) ile Şimşek’in (2013) bulgularıyla uyumlu gözükmektedir. Ersözlü  

(2008) ise öğretmenlerin iş doyumu algılarını düşük olarak tespit etmiştir. Ayrıca araştırmada dikkat 

çeken bir nokta, öğretmenlerin iş doyumunun ücret (𝑋�=2.13), gelişme ve yükselme imkanları (𝑋�=2.19) ve 

çalışma şartları (𝑋�=2.31) boyutlarına yönelik düşük algılamalarıdır. Özellikle öğretmenler gelirlerinin 

düşük olduğuna yönelik bir algıya sahiptirler. Ayrıca, okulların gerek parasal gerekse malzeme açısından 

eksikliklerinin olduğu çeşitli araştırmalarda dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak öğretmenlik mesleğinin 

kurum içerisinde kariyer yapma konusunda yeterli gelişim ve yükselme imkanlarına sahip olmadığı 

belirtilmektedir. Değinilen olumsuz düşüncelerin öğretmenlerin iş doyum düzeyini azalttığı ve 

motivasyon seviyelerini düşürerek daha verimli çalışmalarını engellediği söylenebilir. Mevcut 

araştırmada öğretmenlerin iş doyumu algıları cinsiyette erkekler, okul türünde ilkokul, eğitim düzeyinde 

lisans, mesleki alanda sınıf ve mesleki kıdemde yüksek kıdem lehine olumlu çıkmıştır. Ancak, Yılmaz’ın 

(2012) araştırmasında iş doyumu; yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar 

göstermemektedir. Bu bulgu, cinsiyet değişkeni açısından Kağan (2005) ve Yılmaz ve Ceylan (2011) 

tarafından da desteklenmektedir. Taşdan ve Tiryaki ise (2008), cinsiyet değişkeni üzerine anlamlı bir 

farklılık tespit etmese de erkek öğretmenlerin iş doyum algısının kadınlara göre daha yüksek çıktığına 

ulaşmıştır. Mevcut araştırmada mesleki kıdem de 5 yıl ve daha az ile yıl ve üzeri görev yapan 

öğretmenlerde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki kıdem arttıkça hissedilen iş doyumun 

yükseldiği belirlenmiştir. Yılmaz ve Ceylan’ın (2011) araştırmasında da mesleki kıdem arttıkça iş 

doyumuna yönelik olumlu bir algı ortaya çıkmaktadır. Ancak Taşdan ve Tiryaki (2008), mesleki kıdem 

üzerine anlamlı bir farklılık saptayamamıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin iş doyumu ile entelektüel sermaye algıları arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. İnsan sermayesi ile kişilerarası ilişkiler (r=.59) boyutu arasında, 

yapısal sermaye ile çalışma şartları (r=.58), kişiler arası ilişkiler (r=.52) ve örgütsel ortam (r=.56) arasında 

ve ilişkisel sermaye ile iş ve niteliği (r=.45), çalışma şartları (r=.55), kişiler arası ilişkiler (r=.49) ve 

örgütsel ortam (r=.46) arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca iş doyumun alt boyutlarının 

entelektüel sermaye alt boyutlarının anlamlı yordayıcıları oldukları tespit edilmiştir. Bontis’e (1998) göre 

bir örgütteki insan sermayesinin özünü insanlar oluşturmaktadır. Sosyal bir varlık olarak insanlar, örgüt 
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içerisinde belirli bir amaç çerçevesinde bir araya geldiklerinden aralarında iletişim kurulması 

kaçınılmazdır. Çalışanlar arasındaki olumlu ilişkiler örgütün en önemli unsuru olan insanların bir uyum 

içerisinde bulunmasını sağlar ve çalışanların birbirlerine güvenerek desteklemesinin iş doyumunun 

yükselmesine hizmet edebileceği belirtilebilir (Luthans, 2002). Bir örgütün yapısal sermayesini de 

örgütsel kültür, yönetim biçimi, geçmişe yönelik veritabanları, bilgi akışları ve iletişim sistemleri 

oluşturmaktadır (Marr, 2008). İlişkisel sermaye ise, en temel tanımıyla, örgütün çevresi ile olan etkileşimi 

ve bu etkileşimin sürdürülmesine ve geliştirilmesine yönelik içselleştirilmiş manevi değerlerdir 

(Welbourne ve Pardo-del-Val, 2008). Çalışanların bulunduğu ortamın güvenli olması ve kendilerini huzur 

içerisinde hissetmeleri çalışma şartlarının uygunluğuna işaret eden faktörler arasında sayılabilir. Böyle bir 

ortamdaki çalışanlar, işlerine daha iyi odaklanmakta ve verimli çalışabilmektedir. Ayrıca, örgütsel 

ortamın yeterliliği, çalışanlar arasında etkili iletişim kurulmasını kolaylaştırmakta ve örgütün yapısal ve 

ilişkisel sermayesini desteklemektedir (Robbins, 1998; Halim, 2010).   

Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 

entelektüel sermaye algıları ve iş doyumu düzeyleri üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Yerli ve yabancı alan yazında entelektüel sermaye konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak özel ve 

kamu işletmelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu doğrultuda özellikle eğitim kurumlarında entelektüel sermaye 

üzerine çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Öğretmenlerin iş doyumu ile entelektüel sermaye algıları 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bundan dolayı öğretmenlerin iş doyumu düzeyi 

yükseldikçe örgütün entelektüel sermaye düzeyi de yükselecektir şeklinde bir çıkarımda bulunulabilir. 

Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre, entelektüel sermaye ve iş doyumu okul türü, mesleki alan ve eğitim 

düzeyi üzerinde anlamlı farklılıklar göstermektedir. Özellikle öğretmenlerin iş doyumunun ücret, 

geliştirme ve yükselme olanakları ve çalışma şartlarına yönelik algıları oldukça düşük düzeydedir. Eğitim 

politikasını belirleyen yöneticilerin öğretmenlerin ücretlerini artıracak, kurumlarında liyakate dayalı 

yükselme ve daha profesyonelce gelişim olanakları yaratacak uygulamaları hayata geçirmeleri önem 

taşımaktadır. Aksi takdirde eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri zamanla daha 

da düşebilir ve eğitimsel verimlilik daha da azalabilir. Araştırma verilerine dayalı olarak lisansüstü eğitim 

gören öğretmenlerin doyum düzeyinin düşüklüğü, gelişim ve yükselme imkanların sağlıklı olmaması ve 

ücretlerin yetersizliği süreç içerisinde eğitim kurumlarından başka kurumlara beyin göçünün olmasına 

neden olabilir. Entelektüel sermaye boyutlarından olan insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel 

sermaye, özellikler iş doyumunun boyutlarından çalışma şartları, kişiler arası ilişkiler ve örgütsel ortam 

tarafından anlamlı şekilde yordanmaktadırlar. Eğitimin daha verimli olarak gerçekleşmesi için okulun 

temel unsuru olan öğretmenlerin okul ortamında mutlu olmaları gerekmektedir. Mutluluk ise sadece 

insanın içsel süreçleriyle değil çevresinin de etkisiyle meydana gelen bir duygudur. Öğretmenler 

kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda, samimi ve yapıcı davranan arkadaşlarıyla bir arada oldukları 

bir okulda etkili öğretimi sağlayabilirler. Etkili bir iletişim ve işbirliği öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu 

güveni, samimiyeti ve yardımlaşmayı beraberinde getirecektir. Etkili iletişim kanallarının açılması için 
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öğretmenlerin hem okul içinde hem de okul dışında çeşitli aktiviteler geçirmeleri önerilebilir. Ayrıca, 

okulun yönetsel işlerinde sorumluluk alabilecekleri daha esnek ve öğretmenlere özerklik verecek 

politikalar entelektüel sermaye düzeyini artırırken iş doyumunun yükselmesini de sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle 
bütünleşme düzeylerinin belirlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel 
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Altındağ ilçesinde 18 ilköğretim ve 
ortaöğretim okulunda görev yapan 323 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları olarak 
“Örgütsel Depresyon Ölçeği”, “İş Motivasyonu Ölçeği” ve “İşle Bütünleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkiyi hesaplamak için korelasyon analizi ve değişkenlerin yordayıcılık düzeyini belirlemek için de 
çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, örgütsel depresyon ile iş motivasyonu arasında 
negatif yönlü, yüksek düzeyde ve anlamlı, örgütsel depresyon ve işle bütünleşme arasında negatif yönlü, orta 
düzeyde ve anlamlı ve iş motivasyonu ile işle bütünleşme arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı ilişkiler 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar, araştırmanın bağımsız değişkenleri iş motivasyonu ve işle bütünleşmenin, 
bağımlı değişken olan örgütsel depresyonun anlamlı birer yordayıcıları olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Örgütsel depresyon, iş motivasyonu, işle bütünleşme, öğretmen. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the level of organisational depression, work motivation and work 
engagement and to investigate the relationship between variables at primary and secondary schools. This study was 
designed with correlational survey method. The sample of study group was consisted of 323 teacher employed in 18 
primary and secondary schools located in Altındağ district of Ankara province. Data were gathered through the 
“rganisational Depression Scale”, “Work Motivation Scale” and “Work Engagement Scale”. The correlation 
analysis was applied to determine the relationship between variables and the multiple linear regression analysis was 
performed to determine the variables predictor level. The results of the study indicate that organisational depression 
was negatively, high and significantly correlated with work motivation; organisational depression was negatively, 
medium and significantly correlated with work engagement and work motivation was positively, medium and 
significantly correlated with work engagement. Result also identified that independent variables, work motivation 
and work engagement were the significant predictor of dependent variable, organisational depression.  

Key Words: Organisational depression, work motivation, work engagement, teacher. 
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Örgütler, belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş temel unsuru insan olan sosyal 

topluluklardır. Çağımızda insan hayatına etki eden dışsal faktörlerin çoğalması, insan hayatını daha da 

karmaşıklaştırmaktadır. Böylece karşılaşılabilecek sorunları çoğaltırken aynı zamanda çeşitliliğinin 

artmasına da sebep olabilmektedir. İnsan hayatını saran karmaşıklık ve sorunlar çeşitli psikolojik tepkileri 

de beraberinde getirebilir. Bu süreci sağlıklı şekilde yürütemeyen insanlar çeşitli depresif davranışlar 

gösterebilir. Bireysel depresif davranışların örgütsel düzeyde yansıması da olabilir. Örgütlerin amaçlarını 

gerçekleştirme yeterliliğinden uzaklaştıklarında ya da amaçlarına ulaşamadıklarında insanlara özgü çeşitli 

psikolojik tepkiler verdikleri belirtilmektedir. Bu tepkiler süreç içerisinde örgüt iklimine zarar vererek 

örgütü sorunlar içerisinde bırakmaktadır. Örgütte çalışanların kişisel ve örgütsel amaçlarını 

gerçekleştirmeleri iş ortamındaki motivasyonları ve işle bütünleşme düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. İşinde motivasyonu yüksek ve işini fazlasıyla benimsemiş çalışanlar daha etkili ve 

verimli performans göstererek gelişime katkıda bulunacaklardır. Böylece iş motivasyonu ve işiyle 

bütünleşmiş çalışanlar örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve örgütteki depresif 

iklimin azalmasına hizmet edeceklerdir. 

Depresyon, en genel haliyle duygu durum bozukluğu olarak ifade edilebilmektedir (Amerika 

Psikiyatri Kuruluşu, 1980). Depresyon üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışanların depresif 

davranışlarına sebep olan faktörler, yansımaları ve çözümüne yönelik uygulamaların altı çizilmektedir. 

Alanyazında örgütsel depresyon kavramına dönük fazla çalışma bulunmamaktadır. Daha çok depresyon 

ile ilgili olduğu düşünülen stres, özyeterlilik, tükenmişlik, endişe, rol karışıklığı, yalnızlık ve çatışma gibi 

çeşitli kavramların örgüt ve çalışanlarla olan ilişkileri ve etkileri üzerinde durulmuştur (Bender, 2008; 

Devos, Dupriez ve Paquay, 2012; Haslam, Atkinson, Brown ve Haslam, 2005; Iacovides, Fountoulakis, 

Kaprinis ve Kaprinis, 2003; Izgar, 2009; Luciana, 2010; Schwarz, 2007; Sezer, 2011; Tennant, 2001). 

Örgüt depresyonu ise Bilchik (2000) tarafından “örgüte yayılmış bir hareketsizlik, saplanıp kalmış olma 

hali, sıklıkla geleceği planlamada yetersiz kalma, örgütteki bireylerin gelecekte ne yapacakları hakkında 

bir vizyonlarının olmayışı ve denemekten vazgeçmiş halde olmaları durumudur” biçiminde 

tanımlanmaktadır (akt. Sezer, 2011). Çalışanların örgütsel depresyon düzeyinin azaltılması amacıyla 

üzerinde durulması gereken kavramlardan birisi de çalışan motivasyonudur.  

Motivasyon ise, örgütsel davranışın önemli bir faktörü olarak insan davranışını yönlendiren ve 

ortaya çıkmasını sağlayan bir kavramdır (Örücü ve Kambur, 2008). Motivasyon, son yıllarda bankacılık, 

eğitim, sağlık vb. alanlarda üzerinde çalışmalar yapılan önemli bir kavram olarak görülmektedir. Bununla 

bağlantılı olarak eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların sayısı göze çarpmaktadır. Bu çalışmalarda 

motivasyon ile iş memnuniyeti, iyi oluş hali, örgütsel bağlılık, örgüt kültürü, örgüt iklimi, işle 

bütünleşme, iş performansı, kişilik özellikleri, iş stresi, işkoliklik, iletişim, performans ve liderlik 

davranışı gibi çeşitli kavramlar farklı statüdeki çalışanlar açısından incelenmiştir  (Aksoy, 2006; Alam ve 

Farid, 2011; Atkinson, 2000; Borzaga ve Tortia, 2006; Kuvaas, 2006; Örücü ve Kambur, 2008; 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

455 

Recepoğlu, 2014; Taghipour ve Dejban, 2013; Torenvlied ve Akkerman; 2012; Yılmaz, 2009). İş 

motivasyonunun pozitif ilişki içerisinde olduğu düşünülen kavramlardan bir diğeri de işle bütünleşmedir.  

İşle bütünleşme, çalışanın sahip olduğu potansiyeli iyi kullanmasından dolayı duyduğu 

memnuniyet hissi ve işleriyle aralarında kurulan psikolojik bağ olarak tanımlanabilir (Schaufeli, 

Salanova, Gonzales-Rome ve Bakker, 2002). Maslach, Schaufeli ve Leiter’e (2001) göre, çalışanın işiyle 

bütünleşebilmesi için işi ile arasında bir uyumun olması gereklidir. Bu uyumun gerçekleşebilmesi için 

sürdürülebilir iş yükü, seçim hakkı ve kontrol imkanı, uygun bir tanınma ve ödül sistemi, destekleyici 

çalışma ortamı, adalet hissi ve anlamlı ve değerli bir iş algısının olması gereklidir. İşle bütünleşme 

kavramı farklı disiplinlerde incelenen önemli araştırma konularından birisidir. İşle bütünleşme üzerine 

yapılan çalışmalarda; örgütsel adalet (Öner, 2008), örgütsel bağlılık (Dalay, 2007; Güneşer, 2007), 

örgütsel güven (Dalay, 2007), liderlik türleri (Strom, Sears ve Kelly, 2014), mesleki tükenmişlik 

(Gündüz, Çapri, Gökçakan, 2013; Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001), iş yaşamında yalnızlık (Sezen, 

2014) ve özyeterlilik (Bal, 2008) gibi kavramlarla ilişkileri incelenmiştir. 

Örgütsel Depresyon 

Depresyon, genel olarak bir duygu durum bozukluğu olarak ifade edilebilir. Baltaş ve Baltaş 

(1998) ise depresyonun, psikolojik bir rahatsızlık olduğunu belirtmektedir. Depresyonun temel özelliği 

endişe, rahatsızlık hissi ya da neredeyse her şeye karşı ilgi ve zevk kaybı olarak belirtilebilir. Depresyon 

belirtileri arasında iştah bozukluğu, kilo değişimi, uyku bozukluğu, psikomotor becerilerde yavaşlık, 

enerji azalması, değersizlik veya suçluluk hissi, konsantrasyon sağlayamama, yavaş düşünme, kararsızlık 

ve ölüm veya intihar düşünceleri sayılabilir (Beck ve Alford, 2009; Güler, 2006). Depresyonla; sinirlilik 

hali, korku, panik atak, fobiler ve aşırı endişe gibi kavramların genellikle ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Depresyon, umutsuzluk kısır döngülerinin gelişimi ile ilişkili olarak geleceğe yönelik bir engeldir. 

Depresyondaki insan amaçlarını gerçekleştirmek için gereken eylem planının artık etkili olmadığına 

inanmaktadır (Melges, 1982). Umutsuzluk, depresyon halinin en temel özelliğidir. Depresyon halindeki 

kişinin geleceğe yönelik amaçları ile eylem planları arasında boşluk bulunmaktadır. Umutsuzluk kişinin 

planlarının, fırsatlarının ve amaçlarının daralmasıyla geleceğine yönelik olumsuz bir bakış açısıyla ifade 

edilebilir. Aynı zamanda yetersiz başa çıkma ile ilişkilidir. Kişisel geleceğini sadece dar bir pencereden 

görebilir. Geleceğe yönelik amaçların gerçekleştirilmesine engel olan bir diğer depresyon özelliği de 

endişedir. Melges’e (1982) göre, çözüme ulaştırılmamış endişe, kişinin planlarının geçmişe sabit 

kalmasına ve geleceğin boş ve anlamdan yoksun görünmesine neden olmaktadır. Bir başka deyişle endişe, 

amaçların gerçekleşmesini gölgelemektedir. 

Çeşitli araştırmalarda depresyon ile stres arasındaki ilişkiye de dikkat çekilmektedir. Uzun süreli 

ve aşırı stres altında kalan çalışanların depresif bir ruh hali yaşadığı belirtilebilir. Tarhan (2010), 

depresyonun stres sonucunda ortaya çıkan duygusal tepkiler olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Aydın’a 
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(2012) göre stres, depresyonun ve tükenmişliğin sebeplerinden birisidir. Baltaş ve Baltaş’a (1998) göre, 

çalışanın işinden memnun olmaması ve olumsuz çalışma koşulları da depresyonun ortaya çıkmasının 

altında yatan örgütsel sebeplerden sayılabilir. 

Örgütler zaman zaman insanlar gibi çeşitli psikiyatrik bozukluklar içerisine girebilir. Örgütsel 

bozukluk türleri arasında şizofreni, zorlayıcı, dramatik, depresif ve paranoyak örgütler belirtilebilir (Kets 

de Vries ve Miller, 1984; Melges, 1982). Kets de Vries ve Miller’a (1986) göre depresif örgütlerde 

tembellik, güven eksikliği, aşırı tutuculuk ve dar görüşlülük bulunmaktadır. Örgüt ikliminde pasiflik ve 

amaçsızlık yer almaktadır. Böyle örgütler güçlü bir kararsızlık duygusuna, risk almada isteksizliğe, son 

derece bürokratik bir yapıya ve değişik uygulamalara olan hiyerarşik engellemelere sahiptir (Kets de 

Vries, 2004). Depresif örgütlerde amaçsızlık duygusu, örgüte yön verebilecek stratejilerin olmaması ve 

liderlik boşluğunun bulunduğu görülmektedir. Depresif örgütlerdeki sorunlar; herhangi bir yeniliğe karşı 

ilgisizlik, motivasyon ve inisiyatif eksikliği, kriz sinyalleriyle karşılaşıldığında planların değişmemesi, 

danışmanların görüşlerinin önemsenmemesi ve depresif iklimin örgüt üyelerinin özel yaşamlarını da 

olumsuz yönde etkileyebileceği olarak özetlenebilir. Depresif örgütlerdeki en büyük tehlike eylem 

planlarının uzun süre etkili olmayacağı ve sonucunda amaçların gerçekleşmeyeceğine ilişkin algılardır. 

Kets de Vries ve Miller (1984), örgütün davranışını değiştirmek için bazen tek yolun örgütün temel 

aktörlerinin davranışlarını değiştirmekten geçtiğini iddia etmektedirler.  

Dökmen’e (2014) göre, örgütsel depresyon ile bireysel depresyon arasında benzerlikler 

bulunmaktadır. Örgütsel iklimde umutsuzluk hakimdir. Depresif iklimin olduğu kurumlarda; çalışanlar 

arasında iletişim eksikliği, yeniliklere kapalı olma, çalışanların birbirlerini suçlaması, kurumsal amaçları 

gerçekleştirmek için çaba sarf etmeme ve örgütün varlığını sürdürmesi için gerekli olan motivasyonal 

etkenlerin olmaması gibi özellikler bulunmaktadır (http://www.cayyolulife.com.tr/yazar/SINERJI/502).  

İş Motivasyonu 

Motivasyon; uyarılma, yönlendirme, yoğunluk, azim ve amaca yönelik gönüllü eylemleri 

barındıran temel bir psikolojik süreçtir. Uyarılma, belirli bir hedefle ilgilenen motivasyon süreci iken 

yönlendirme, hedefin seçimi ve devam ettirmeyi seçme sürecidir. Yoğunluk, bir hedef için ortaya koyulan 

çaba miktarı olarak belirtilebilir ve azim ise kişinin zorluklar karşısında amacına ulaşmak için istekliliği 

şeklinde tanımlanabilir. Bu nedenle motivasyon, neyi devam ettirmeyi seçeceğimiz (uyarılma ve 

yönlendirme) ve nasıl devam ettireceğimiz (yoğunluk ve azim) ile ilgilidir (Mitchell, 1997; Miner, 

Ebrahimi ve Wachtel, 1995).  

Motivasyon; algı, kişilik, tutum ve öğrenme ile birlikte davranışın çok önemli bir unsurudur. 

Bununla birlikte motivasyon davranışın tek açıklaması değildir. Diğer bilişsel süreçlerle etkileşim 

içerisinde ve bağlantılı olarak hareket etmektedir. Ayrıca, motivasyon davranışı etkileyen bilgiye dayalı 

bir yönetim sürecidir (Luthans, 1998). Luthans (1998), motivasyonun, harekete geçiren, enerji veren, 

http://www.cayyolulife.com.tr/yazar/SINERJI/502
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yönlendiren ve davranış ve performansı destekleyen bir süreç olduğunu belirtmektedir. Pinder’e (1998) 

göre de motivasyon, eylemin olmasını kolaylaştıran bir kuvvet olarak belirtilebilir. Yöneticiler iş 

motivasyonunu çalışanların bütünleşmesi için önemli bir araç olarak görürken, akademisyenler ise insan 

davranışının anlaşılmasına katkıda bulunduğundan dolayı değer vermektedir (Bredillet ve Dwivedula, 

2009).  

İş motivasyonu kavramı üzerine yapılan çalışmalarda motivasyonun birbirinden farklı 

boyutlardan meydana geldiği gözlenmiştir. Mevcut araştırmada iş motivasyonu; ekip uyumu, işle 

bütünleşme, kuruma bağlılık ve kişisel gelişim boyutları altında çalışılacaktır. Ekip uyumu; çalışanların 

örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gönüllü olarak bir araya gelmeleri olarak tanımlanabilir. Ayrıca, 

çalışanlar arasındaki uyumun örgütsel performansını, göreve katılımı ve iletişimi olumlu etkilediği de 

belirtilebilir (Odom, Boxx ve Dunn, 1990; Yoo ve Alavi, 2001). İşle bütünleşmeyi ise, Kanungo (1982), 

çalışanın işiyle arasında kurulan psikolojik bağ sonucunda özdeşlemesi olarak belirtmektedir. Buna ek 

olarak işin, çalışanın beklentilerini doyuma ulaştırması, çalışanın işiyle özdeşleşmesine yardımcı 

olmaktadır. Kuruma bağlılık ise, çalışanın bireysel amaçları ile örgütsel amaçları arasında bağ 

kurabilmesi, örgütün üyesi olmaktan memnun olması, amaçların gerçekleşebileceğine inanması ve çaba 

sarf etmesi olarak ifade edilebilir (Balfour ve Wechsler, 1996; Moon, 2000). Şirin’e (2005) göre kişisel 

gelişim, çalışanın sahip olduğu potansiyelin farkında olması ve neler olduğunu bilmesi ve amaçların 

gerçekleşmesi için uygulayabilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  

Örgütsel davranış teorileri davranış üzerinde dururken motivasyonun merkezi rolünün önemine 

değinmektedir. Çalışanların performans düzeyi sadece becerilerine değil aynı zamanda her çalışanın 

sergilediği motivasyon düzeyine de dayanmaktadır (Burney ve Widener, 2007). Motivasyon belirli bir 

şekilde davranmak için içsel bir his ya da dışsal bir teşvik olabilir. Motivasyon, yöneticiler tarafından 

çalışanlar arasındaki etkili iş performansını artırmak için kullanılan stratejilerden birisidir. Ayrıca işte 

gelişim sağlanmasında, iş hedeflerine ulaşılmasında ve sorunların aşılmasında önemli bir unsur olarak 

görülmektedir (Taghipour ve Dejban, 2013).  

Öğretmen motivasyonu içsel (ihtiyaçlar, tutumlar, kişisel değerler vb.) ve dışsal (maaş, 

performans standartları, örgütsel kriterler vb.) faktörler tarafından belirlenir. Ryan ve Deci’ye (2000) 

göre, bir örgütte özerklik, liyakat ve ilişki ortamı gibi bireysel temel ihtiyaçlardan olan dışsal 

düzenlemelerin benimsenmesi, içsel motivasyonun geliştirilmesini sağlamaktadır. Profesyonel açıdan 

performans ve memnuniyet, çalışanın özerklik ve liyakatını geliştirebileceği fırsatlara sahip olmasına 

bağlıdır. Bu sonuçların dışsal motivasyonun mutlaka memnuniyetsizliğe yol açacağını göstermemesiyle 

birlikte en yüksek düzeyde memnuniyeti içsel motivasyonun sağladığının altını çizebiliriz. 

İşle Bütünleşme 
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İşiyle bütünleşmiş çalışanlar; proaktif ve inisiyatif kullanma (Bakker ve Shaufuli, 2008), işine 

kendini verebilme yeteneğine sahip olma (May, Gilson ve Harter, 2004), işlerine bağlı hissetme (Kahn, 

1990) ve işlerinde karşılaştıkları zorluklara aktif tepkiler verebilme (Siu, Bakker, Brouhg, Lu, Wang, 

O’Driscoll, Kalliath, Lu ve Timms, 2013) gibi özelliklere sahiptir. Bu çalışanların işlerini sahiplenmesi ve 

gönüllü bir yapıya sahip olmaları örgütün sürekliliğini sağlayabilir (Kim ve Mauborgne, 1998). Bu 

çalışmada işle bütünleşme olarak nitelendirilen kavramın, son yirmi yıldır yapılan çalışmalara rağmen 

Türkçe anlamı hakkında fikir birliğine varılamamıştır. Bundan dolayı kavram üzerine çeşitli tanımlamalar 

ortaya çıkmıştır. Çeşitli araştırmalarda kavram; işe angaje olma (Güneşer, 2007), işe gönülden adanma 

(Bal, 2008), işe cezbe olma (Dalay, 2007) ve işe kapılma (Öner, 2008) olarak kullanılmıştır. Kavramsal 

karışıklığı çözmek için bütünleşmenin farklı türlerini içeren şemsiye terim olarak çalışan bütünleşmesi 

denenebilir (Bakker, Schaufeli, Leiter ve Taris, 2008).  

İşle bütünleşme kavramı, Goffmann’ın (1959) ortaya attığı rol benimseme kavramından 

esinlenilerek geliştirilmiştir (akt. Öncel, 2007). Ardından Kahn (1990), işle bütünleşmeyi çalışanların 

duyguları ile iş rolleri arasında bağ kurması olarak nitelendirmiştir. Kahn, çalışanların duygularını 

açıklarken bireysel bütünleşme ve bireysel kopma kavramlarını ortaya atmıştır (akt. Öncel, 2007). Ayrıca 

Maslach ve Leiter (1997), işle bütünleşmenin tükenmişliğin zıttı olduğuna yönelik bir yaklaşım 

geliştirmişlerdir (akt. Öncel, 1997). Schaufeli ve diğerleri (2002) ise Maslach ve Leiter’in görüşünü kabul 

etmemiş ve tam zıttı olamayacağını savunmuşlardır.  

İşle bütünleşme tanımlarının merkezinde adanmışlık (dedication) bulunmaktadır (Schaufeli ve 

Bakker, 2003). Adanmışlık, güçlü bir iş katılımını yansıtır ve coşku, ilham, gurur ve önem verme gibi 

duyguları kapsar. Ryan ve Deci (2001), adanmışlığın ortaya çıkması için kişinin içinden gelen bir 

mutluluğun olması gerektiğini belirtmiştir. Mutluluk ise insanların değer yargılarıyla uyumlu olan yaşam 

aktiviteleriyle ilgilidir. May, Gilson ve Tarter’a (2004) göre de bazı koşullar çalışanların işlerini daha 

anlamlı ve işlerine kendilerini tam olarak verdiklerini hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Oswald, Proto 

ve Sgroi’nin (2010) ekonomi üzerine yaptıkları araştırmalarına göre verimlilik ve dikkati devam 

ettirebilme iş yerinde mutluluk ile bağlantılı bulunmuştur. Ayrıca çalışanlarının refahını etkileyecek 

olumlu kazanımların sürekli verimlilikle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Shaufeli ve Bakker (2003), 

işle bütünleşme kavramının dinçlik (vigor) ve içinde olma (absorption) şeklinde diğer iki boyutunu 

açıklamıştır. Dinçlik; bir işi gönülden yapmak için yüksek düzeyde zihinsel esneklik, heves ve enerjik 

olmaya değinmektedir. Örgütsel açıdan düşünüldüğünde dinç çalışanlar karşılaştıkları zorlukları çözmek 

için ısrarcı olacaktır ve işlerini enerji verici olarak düşüneceklerdir. İçinde olma boyutu ise çalışanın işine 

tam anlamıyla konsantre olması, işine dalması ve kendisini işten ayırmanın oldukça zor olması olarak 

tanımlanabilir. Bir başka deyişle çalışanın gelişmiş bir bilişsel kapasiteye ve işine odaklanma yeteneğine 

sahip olması olarak belirtilebilir (Rothbard, 2001). 
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İlginçtir, tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalar işle bütünleşmeye yönelik çalışmaları teşvik 

etmiştir. Tükenmişlikten şikayetçi olanların aksine, işleriyle bütünleşmiş çalışanlar işleriyle enerjik ve 

etkin bir bağ kurmuştur (Bakker ve diğerleri, 2008). Maslach ve Leiter’e (1997) göre, bütünleşme; enerji, 

katılım ve etkinlik ile yani üç tükenmişlik boyutunun doğrudan karşıtı olarak belirtilebilir. Araştırmacılar, 

tükenmişlik durumunda, enerjinin yorgunluk, katılımın sinizm ve etkinliğin etkisizliğe dönüşeceğini 

savunmaktadır.  

Araştırmalar, meslektaş ve denetçilerin sosyal desteği, performans geribildirimleri, beceri 

çeşitliliği, özerklik ve öğrenme fırsatları gibi iş kaynaklarının işle bütünleşme ile pozitif yönlü ilişki 

içerisinde olduğunu göstermiştir (Bakker ve Demerouti, 2008; Schaufeli ve Salanova, 2007). İş 

kaynakları; iş taleplerini ve fizyolojik ve psikolojik kaynaklı giderleri azaltabilir, iş hedeflerine ulaşmada 

işlevsel olabilir ve kişisel gelişim ve öğrenmeyi teşvik edebilir (Bakker ve Demerouti, 2007; Schaufeli ve 

Bakker, 2004). Aynı doğrultuda Bakker ve diğerleri de (2008) iş kaynakları (denetim koçluğu, 

performans geribildirimi, iş kontrolü ve sosyal destek vb.) ve kişisel kaynakların (öz etkinlik ve 

iyimserlik) motivasyonel potansiyellerinden dolayı işle bütünleşmenin önemli etmenleri olduklarını 

ortaya çıkarmıştır. Bazı araştırmalar da işle bütünleşmenin yordayıcıları olarak kişisel kaynaklara 

odaklanmıştır. Kişisel kaynaklar, esneklikle bağlantılı olan ve çevreleri üzerinde başarılı şekilde kontrol 

ve etki oluşturabilecek kişisel yetenekleri içeren pozitif öz değerlendirmelerdir (Hobfoll, Johnson, Ennis 

ve Jackson, 2003). Bu tür pozitif öz değerlendirmeler, hedef belirleme, motivasyon, performans, iş ve 

yaşam memnuniyetini yordamaktadır. Bütünleşmiş çalışanlar, iyimserlik, öz yeterlik, benlik saygısı, 

esneklik ve başa çıkma yeterliliği gibi kişisel kaynaklar açısından diğer çalışanlardan farklı 

görünmektedir. Bu kaynaklar bütünleşmiş çalışanların iş ortamlarını başarılı şekilde kontrol etmelerine 

yardımcı olduğu belirtilebilir (Bakker ve diğerleri, 2008).  

Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki 

örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle bütünleşme düzeylerinin belirlenmesi ve kavramlar arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır: (1) 

Öğretmenlerin, örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle bütünleşme algıları hangi düzeydedir? (2) 

Öğretmenlerin örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle bütünleşme algıları arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? (3) Öğretmenlerin iş motivasyonu ve işle bütünleşme algıları örgütsel depresyon düzeylerinin 

anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel depresyon, işle bütünleşme ve 

iş motivasyonu düzeyleri arasındaki ilişkinin ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

yordayıcılığının incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın bağımsız 
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değişkenlerini işle bütünleşme (dinçlik, adanmışlık ve içinde olma) ve iş motivasyonu (ekip uyumu, işle 

bütünleşme, kuruma bağlılık ve kişisel gelişim) alt boyutları ve bağımlı değişkenini ise örgütsel 

depresyon oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, nicel teknikler kullanılarak 

çözümlenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde yer 

alan 18 resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan 323 öğretmen oluşturmaktadır. Veri 

toplama sürecinde araştırmaya katılmaya istekli olan öğretmenlere 360 adet ölçek dağıtılmıştır. Toplanan 

ölçeklerden veri işlemeye uygun olanların sayısı 323’dür. 37 adet ölçek çeşitli sorunlar sebebiyle 

araştırmaya dahil edilmemiştir. Buna göre dahil edilen ölçeklerin oranı % 89.7’dir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 205’i kadın (% 63.5), 118’i erkek (% 36.5); 176’sı evli (% 

54.5), 147’si bekardır (% 45.5). Ayrıca katılımcıların 85’i ilkokulda (% 26.3), 158’i ortaokulda (% 48.9) 

ve 80’i lisede (% 24.8) görev yapmaktadır. Diğer yandan katılımcıların 247’si lisans (% 76.5), 76’sı 

lisansüstü (% 26.5) eğitim mezunudur. Katılımcıların 170’i 30 yaş ve altında (% 52.6), 80’i 31-35 yaş 

arasında (24.8), 32’si 36-40 yaş arasında (% 9.9) ve 41’inin 41 yaş ve üzerinde (% 12.7) olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların 75’inin kurumlarındaki hizmet süresinin 1 yıl ve daha az (% 

23.2), 156’sının 1-5 yıl arasında (% 48.3), 48’inin 6-10 yıl arasında (% 14.9) ve 44’ünün 11 yıl ve 

üzerinde (% 13.6) olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Örgütsel Depresyon Ölçeği: Sezer (2011) tarafından geliştirilen “Örgüt depresyonu ölçeği” 42 

maddeden oluşmaktadır. Beşli likert tipinde hazırlanan bu ölçek 1-5 arası derecelendirilmektedir. Beşli 

likert tipinde hazırlanan bu form hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kısmen katılıyorum (3), 

katılıyorum (4) ve tamamen katılıyorum (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. Aritmetik ortalamaların 

değerlendirilmesi amacıyla 1.00-1.80 aralığı çok düşük, 1.81-2.60 aralığı düşük, 2.61-3.40 aralığı orta, 

3.41-4.20 aralığı yüksek ve 4.21-5.00 aralığı da çok yüksek olarak düzenlenmiştir. Olumsuz ifadeler ise 

tersine puanlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan analizler sonucun da yeterli ve 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi ve örneklemin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Bartlett Küresellik 

Testi yapılmıştır. KMO değeri .90 ve Bartlett küresellik testi değerinin de anlamlı olduğu [=7758.556, 

p<0.01] belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda ise ölçeğin tek faktör altında toplandığı ve maddelerin 

faktör yüklerinin .30 ile .81 arasında değişmekte olduğu saptanmıştır. Bu faktörün tek başına açıkladığı 

varyans % 38.38 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.94’dir. 

Mevcut araştırmada da KMO değeri .96 ve Bartlett Küresellik testi sonucu anlamlı [=9740.59, p<0.01] 

çıkmıştır ve tek faktörlü yapı doğrulanmıştır. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans ise % 46.84 
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olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının .96 olduğu görülmüştür. Bu 

sonuçlar örgütsel depresyon ölçeğinin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

örgütsel depresyon ölçeğinin araştırma kapsamında kullanılması için Sezer’den (2011) gerekli izinler 

alınmıştır. Örgütsel depresyon ölçeğinde “çalışanların düşüncelerine saygı gösterilir”, “çalışanların 

çoğu iş yerinde mutsuzdur” ve “kurumumda işler yavaş ilerler” gibi maddeler yer almaktadır. 

İşle Bütünleşme Ölçeği: İşle bütünleşme düzeyinin belirlenmesi için Schaufeli ve arkadaşlarının 

(2006) geliştirdiği ve Atilla-Bal (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Utrect İşle Bütünleşme Ölçeği 

(UWES) ile kullanılmıştır. Bu ölçek 17 sorudan ve dinçlik, adanmışlık ve içinde olma olmak üzere üç alt 

boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde hazırlanan bu form 1-5 arası derecelendirilmiştir. Beşli likert 

tipinde hazırlanan bu form hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kısmen katılıyorum (3), katılıyorum (4) 

ve tamamen katılıyorum (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesi 

amacıyla 1.00-1.80 aralığı çok düşük, 1.81-2.60 aralığı düşük, 2.61-3.40 aralığı orta, 3.41-4.20 aralığı 

yüksek ve 4.21-5.00 aralığı da çok yüksek olarak düzenlenmiştir. Atilla-Bal (2009) işle bütünleşme 

ölçeğini Türkçeye uyarladığı çalışmasında üç alt boyutun iç tutarlılık katsayısını sırasıyla .87 (dinçlik), 

.75 (adanmışlık) ve .81 (içinde olma) olarak bulmuştur. Mevcut araştırmada da KMO değeri .95 ve 

Bartlett Küresellik testi sonucu anlamlı [=4361.92, p<0.01] çıkmıştır ve üç alt boyutlu yapı 

doğrulanmıştır. Ölçekteki maddelerin faktör yük değerleri .44 ve .83 arasında değişmektedir. Üç faktörün 

açıkladığı varyans ise % 70.41 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının .95 

olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar örgütsel depresyon ölçeğinin güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, işle bütünleşme ölçeğinin araştırma kapsamında kullanılması için Atilla-Bal’dan 

(2009) gerekli izinler alınmıştır. İşle bütünleşme ölçeğinde “işim bana ilham verir”, “çalışırken kendimi 

işime kaptırırım” ve “yaptığım işle gurur duyarım” gibi maddeler bulunmaktadır. 

İş Motivasyonu Ölçeği: Öğretmenlerin iş motivasyon düzeylerini belirlemek için ise Aksoy 

(2006) tarafından geliştirilen “İş motivasyonu ölçeği”nin, Yılmaz (2009) tarafından düzenlenmiş hali 

kullanılmaktadır. Bu ölçek 14 sorudan ve ekip uyumu, işle bütünleşme, kuruma bağlılık ve kişisel gelişim 

olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde hazırlanan bu form 1-5 arası 

derecelendirilmiştir. Beşli likert tipinde hazırlanan bu form hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), 

kısmen katılıyorum (3), katılıyorum (4) ve tamamen katılıyorum (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. 

Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesi amacıyla 1.00-1.80 aralığı çok düşük, 1.81-2.60 aralığı düşük, 

2.61-3.40 aralığı orta, 3.41-4.20 aralığı yüksek ve 4.21-5.00 aralığı da çok yüksek olarak düzenlenmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile incelenmiştir. KMO değeri .78 ve Bartlett küresellik testi 

anlamlı [=470.77, p<0.01] olarak hesaplanmıştır. Dört faktörün açıkladığı varyans ise % 61.31 olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Mevcut 

araştırmada da KMO değeri .92 ve Bartlett Küresellik testi sonucu anlamlı [=2529.29, p<0.01] çıkmıştır 

ve dört alt boyutlu yapı doğrulanmıştır. Ölçekteki maddelerin faktör yük değerleri .60 ve .78 arasında 
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değişmektedir. Dört faktörün açıkladığı varyans ise % 71.20 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısının .92 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar örgütsel depresyon ölçeğinin güvenilir 

bir veri toplama aracı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, işle bütünleşme ölçeğinin araştırma kapsamında 

kullanılması için Yılmaz’dan (2009) gerekli izinler alınmıştır. İş motivasyonu ölçeğinde “yöneticiler 

arasındaki uyumdan…”, “ek ücret sisteminden…” ve “yapılan sosyal aktivitelerden…” gibi maddeler 

yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesi sürecinde aritmetik ortalama, yüzde, standart sapma, değişkenler arasındaki ilişkinin 

saptanması için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) hesaplanmıştır. Öğretmenlerin işle 

bütünleşme ve iş motivasyon algılarının örgütsel depresyon algılarını ne düzeyde yordadıklarına yönelik 

analizlerde çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Değişkenlere İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Değişkenler Arasındaki İlişkiler  

Örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle bütünleşme değişkenlerinin aritmetik ortalama, 

standart sapma ve korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Değişkenler Arasındaki İlişkiler 
Değişkenler 𝑿� Ss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.ÖD 3.02 .84 - -.71** -.42** -.68** -.46** -.74** -.61** -.41** -.44** -.36** 
2.İM 2.76 .92   .53** .92** .84** .82** .87** .50** .58** .44** 

3.İBÜT 3.53 .94    .43** .42** .47** .54** .95** .93** .95** 

4.EU 2.54 .80     .67** .73** .78** .42** .47** .35** 
5.İB 2.62 .90      .53** .66** .37** .49** .35** 
6.KB 3.30 .89       .65** .47** .48** .39** 
7.KG 2.69 .89        .51** .60** .45** 
8.DNÇ 3.43 .97         .84** .85** 
9.ADN 3.64 .98          .82** 
10.İO 3.52 .95          - 

**p<.01 
ÖD: Örgütsel depresyon EU: Ekip uyumu  KG: Kişisel gelişim İO: İçinde olma 
İM: İş motivasyonu  İB: İşle bütünleşme DNÇ: Dinçlik  
İBÜT: İşle bütünleşme  KB: Kuruma bağlılık ADN: Adanmışlık    

 
Tablo1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel depresyona (𝑋�=3.02) ve iş 

motivasyonuna (𝑋�=2.76) ilişkin algılarının orta düzeyde, işle bütünleşme (𝑋�=3.53) algılarının ise yüksek 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde, 
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araştırmanın bağımsız değişkenleri olan iş motivasyonu ve işle bütünleşmeni alt boyutlarının tamamının, 

örgütsel depresyon ile negatif yönde orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu 

görülmektedir. Örgütsel depresyon ve iş motivasyonunun alt boyutları arasındaki en güçlü ilişkiler 

kuruma bağlılık (r=-.74, p<.01) ve ekip uyumu (r=-.68, p<.01); örgütsel depresyon ve işle bütünleşme alt 

boyutları arasındaki en güçlü ilişkiler adanmışlık (r=-.44, p<.01) ve dinçlik (r=-.41, p<.01); iş 

motivasyonu ve işle bütünleşme alt boyutları arasındaki en güçlü ilişki adanmışlık (r=-.58, p<.01) ile iken 

işle bütünleşme ise en güçlü ilişkiyi iş motivasyonu alt boyutlarından kişisel gelişim (r=-.54, p<.01) ile 

göstermektedir. 

Örgütsel depresyonun bağımsız değişkenler tarafından yordanması 

Örgütsel depresyonun, iş motivasyonu ve işle bütünleşme alt boyutları tarafından yordanmasına 

ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Örgütsel depresyonun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 
Değişkenler B Standart Hata B Β t  p* 
Sabit 5.09 .12  40.07  .00 
Ekip Uyumu 
İşle Bütünleşme 
Kuruma Bağlılık 
Kişisel Gelişim 
Dinçlik 
Adanmışlık 
İçinde Olma 

-.21 

.06 

-.39 

-.09 

.05 

-.02 

-.06 

.05 

.04 

.04 

.05 

.07 

.06 

.06 

-.27 
.07 
-.49 
-.11 
.05 
-.02 
-.08 

-3.95 
1.53 
-9.04 
-1.75 
.71 
-.31 
-1.10 

 .00 
.12 
.00 
.08 
.47 
.75 
.27 

R=.77 R2=.60, F(7-315)=68.897, p<.01 
  

Tablo 2 incelendiğinde, ekip uyumu, işle bütünleşme, kuruma bağlılık, kişisel gelişim, dinçlik, 

adanmışlık ve içinde olma değişkenlerinin birlikte örgütsel depresyon ile anlamlı bir ilişki verdiği 

görülmektedir (R=.77, p<.01). Bu yordayıcı değişkenler, öğretmenlerin örgütsel depresyon algılarının 

toplam varyansının % 60’ını açıklamaktadır. Ekip uyumu (β=-.27, p<.05) ve kuruma bağlılık (β=-.49, 

p<.05) örgütsel depresyonun anlamlı yordayıcılarıdır. Diğer değişkenler ise anlamlı bir farklılık 

oluşturamamıştır. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle bütünleşme algı 

düzeyleri ve değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçları, örgütsel depresyon ve iş 

motivasyonu algılarının orta ve işle bütünleşme algılarının ise yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, örgütsel depresyon ile iş motivasyonu arasında negatif yönlü yüksek düzeyde anlamlı, 

işle bütünleşme arasında ise negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İş motivasyonu 
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ve işle bütünleşme arasında da pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırma sonuçları, iş motivasyonu ve işle bütünleşme algılarının öğretmenlerin örgütsel depresyon 

algılarını yordayan önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Alanyazında konuya yönelik yapılan 

yerli ve yabancı araştırmaların sınırlı olması, mevcut araştırma çerçevesinde edinilen bulguların önceden 

yapılan araştırma bulgularıyla ilişkilendirilmesinde sınırlık yaratmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel depresyon ve iş motivasyonu algı düzeyleri 

orta ve işle bütünleşme algılarının ise yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Örgütsel depresyon algısının 

orta düzeyde çıkması, Bakan, Taşlıyan, Taş ve Aka’nın (2014) bir üniversitedeki akademisyenler ve 

Aslan, Aslan, Göksoy ve Sağır’ın (2014) öğretmenler üzerine yaptığı araştırma bulgularıyla uyumlu 

gözükmektedir. Araştırmada, öğretmenlerin iş motivasyonunun orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bulgu, Güçlü, Recepoğlu ve Kılınç’ın (2014) ve Yılmaz’ın (2009) öğretmenler üzerine gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında ulaştıkları yüksek iş motivasyon düzeyi ile örtüşmemektedir. Ayrıca araştırmada 

öğretmenlerin işle bütünleşme algısı yüksek düzeyde çıkmıştır. Bu bulgular, Öncel (2007) ve Sezen’in 

(2014) öğretmenler üzerine yaptığı araştırma bulguları ile örtüşmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre örgütsel depresyon ile iş motivasyonu arasında negatif yönlü yüksek 

düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgu ile uyumlu olarak Dökmen (2014), depresif iklime sahip 

örgütlerde çalışanların motivasyonunu olumlu etkileyebilecek bazı etkenlerin olmadığını belirtmiştir. 

Çeşitli araştırmalar dışsal motivasyon unsurlarından biri olan çalışma ortamının çalışanları memnun 

etmemesinin depresyona sebep olabileceğini göstermektedir (Baltaş ve Baltaş, 1998; Ryan ve Deci, 

2000). Ayrıca, depresyon içerisindeki örgütlerde amaçlara ulaşılamayacağına yönelik bir çaresizlik hissi 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Taghipour ve Dejban (2013) iş motivasyonunu amaçları gerçekleştirmede 

ve sorunların çözülmesinde önemli bir etken olarak görmektedir. Bunlara ek olarak mevcut araştırma 

bulgusu doğrultusunda, iş motivasyonunun artmasının örgütsel depresyon düzeyini azaltacağı biçiminde 

yorumlanabilir. 

Örgütsel depresyon ve işle bütünleşme arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. Bir örgütün depresyon yaşamasına neden olan unsurlardan birisi de çalışanların bireysel ve 

örgütsel amaçlarına ulaşma azim ve isteğine sahip olmamalarıdır. Böylece çalışanlar durağan bir yapıya 

bürünmektedir. Siu, Bakker, Brouhg, Lu, Wang, O’Driscoll, Kalliath, Lu ve Timms (2013), işleriyle 

bütünleşmiş çalışanların sorunlar karşısında yılmadıklarını ve çözüm üretmek için çaba harcadıklarını 

belirtmiştir. Kim ve Mauborgne de (1998), işlerine gönülden bağlı çalışanların örgütün varlığını devam 

ettirebilmesi ve depresyonun bir yansıması olan örgütsel hareketsizliğin ortadan kalkması için gayret 

gösterdiklerini eklemiştir. Ayrıca depresif bir iklime sahip örgütlerdeki çalışanların geleceğe yönelik 

planları yoktur ve başarıya dönük eylemlere girişemezler. Ancak işleriyle bütünleşmiş çalışanların 

gelişmiş benlik saygısı, ileriye dönük iyimserlikleri ve problem çözme yeterlilikleri motivasyonlarını 
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olumlu olarak etkilerken, depresif örgütü aktif yönde harekete geçireceği belitilebilir (Shaufeli ve Bakker, 

2003; Bakker ve diğerleri, 2008).  

İş motivasyonu ile işle bütünleşme arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Aktouf (1992) ve Bredillet ve Dwivedula (2009), çalışanların işleriyle bütünleşememelerinin 

altında motivasyon eksikliğinin olduğunu belirtmektedir. Bakker ve diğerlerinin (2008) araştırmasına 

göre de motivasyonel özelliklerinden dolayı iş ve kişisel kaynakların işle bütünleşmenin önemli 

unsurlarından oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, iş kaynakları, çalışanların gelişim ve öğrenmesine 

imkan tanıdığından içsel motivasyon rolü oynarken, iş hedeflerine ulaşmada bir aracı olduğundan dolayı 

da dışsal motivasyon rolü oynamaktadır. 

Araştırmada son olarak iş motivasyonu ve işle bütünleşme alt boyutlarının örgütsel depresyonun 

anlamlı yordayıcıları oldukları saptanmıştır. Buna göre ekip uyumu ve kuruma bağlılığın örgütsel 

depresyonu anlamlı olarak yordadıkları tespit edilmiştir. Ekip uyumu, Yoo ve Alavi’ye (2001) göre 

çalışanların beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayan psikolojik bir güçtür. Ekip üyelerinin çalışma 

ortamında uyumlu bir şekilde etkileşim göstermesi, olumlu bir iletişim ortamını desteklemektedir (Odom 

ve diğerleri, 1990). Ancak depresyonun hakim olduğu örgütlerde, çalışanlar arasında iletişim kopukluğu 

bulunmaktadır (Frankel, 2002). İletişim kopukluğu öğretmenlerin uyum içerisinde çalışmalarını 

engellemekte ve bu durum örgütsel amaçların gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. Brunsson da (1986) 

örgütlerde çalışanlar arasında çıkan görüş farklılıklarının ve uyuşmazlıkların çatışmalara neden 

olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu çatışmanın uygun şekilde yönetilmezse ve çalışanlar arasında uyum 

sağlanamazsa, örgütte depresif süreçlerle karşılaşılabileceğini eklemiştir. Depresyon yaşayan örgütlerin 

çalışanlarında; çalışma isteksizliği, ilgisizlik, uyuşukluk ve sorumsuzluk gibi özellikler bulunmaktadır 

(Frankel, 2002). Kurumlarına bağlılık gösteren çalışanların ise örgütsel amaçlarla özdeşleşmiş, bu 

amaçların gerçekleşmesi için inanç sahibi olan ve çaba sarf eden insanlar oldukları ifade edilebilir 

(Balfour ve Wechsler, 1996; Moon, 2000). Öte yandan kurumlarına bağlı çalışanlar, kendilerini örgütün 

bir parçası olarak düşünmektedirler. Ayrıca, örgütün karşılaştığı başarı ve başarısızlığı kendilerinden 

bağımsız olarak görmemektedirler (Mael ve Ashforth, 1992). Bu doğrultuda depresif bir örgütte 

çalışanların örgütlerine bağlılık göstermeyeceği düşüncesi araştırma bulguları tarafından 

desteklenmektedir.  

Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda örgütsel depresyon, iş motivasyonu ve işle 

bütünleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla daha ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirilebilir. Alan 

yazında konuya yönelik araştırmaların sınırlı olması yeni araştırmaların gerekliliğini öne çıkarabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel depresyon ile iş motivasyonu ve işle bütünleşme 

algıları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu doğrultuda depresyon içerisindeki 

örgütlerin daha sağlıklı bir iklime kavuşması için öğretmenlerin iş motivasyon ve işle bütünleşme 

algılarını yükseltebilecek düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla öğretmenlerin içsel 
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motivasyon kaynaklarını harekete geçirebilecek ve dışsal kaynaklarla desteklenecek uygulamalarla 

işleriyle bütünleşebilmeleri sağlanabilir. Ayrıca iş motivasyonunun ekip uyumu ve kuruma bağlılık 

boyutları örgütsel depresyonun anlamlı yordayıcılarıdır. Bu açıdan örgüt üyelerinin arasındaki olumlu 

iletişim ve birliktelik uyumlu çalışmalarını sağlayacaktır. Bu birlikteliğin kurulması için okul içi ve dışı 

çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Ek olarak gelişmiş bir ekip uyumu örgütteki depresif iklimin tespit 

edilmesini ve üye desteği ile depresyon yaşayan öğretmenlerin bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmasını 

sağlayacağı düşünülebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı, Moore ve Shutman (1970) tarafından geliştirilen ve Moore ve Foy (1997) 
tarafından revize edilen “Bilimsel Tutumlar Ölçeği”nin üstün zekalı lise öğrencilerine uyarlanmasıdır. Çalışma 
kapsamında, üç farklı liseden veri toplanmıştır. Katılımcılardan dönen ölçeklerden 482’si araştırmaya dahil 
edilmiştir. BTÖ–KF’nun faktör yapısının özelliklerini betimlemek amacıyla AFA yapılmıştır ve bulunan yapı ise 
DFA ile test edilmiştir. Faktör analizleri yapılırken çapraz geçerleme prosedürü uygulanmıştır. AFA sonucu; 12 
maddeden oluşan, bilişsel tutumlar ve duyuşsal tutumlar olarak isimlendirilen iki faktörlü bir yapı ortaya 
konulmuştur. DFA sonucu ise bu yapıyı doğrulamaktadır. Model uyum iyilik indeksleri χ²= 112.04 (Sd= 53, p< 
.001), χ²/Sd= 2.11, RMSEA= .068, SRMR= .052, CFI= .97 ve GFI= .93, olarak hesaplanmıştır. Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayısı, madde toplam korelasyonu ölçeğin alt boyutlarının ve ölçek toplamının güvenilir olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Bilim tutum, bilişsel özellikler, duyuşsal özellikler, üstün zekalı öğrenciler, faktör 
analizi. 

ABSTRACT 

The overall objective of this study, developed by Moore and Shute bearing (1970), and revised by Moore 
and Foyer (1997) "Scientific Attitude Scale (SAS)" is adapted to the gifted high school students into Turkish culture. 
In the study, data was collected from three different high schools. 482 had returned to the scale of the participants 
were included in the study. In order to describe the characteristics of the structure of SAS-Sort Form and 
Explanatory Factor Analysis (EFA) has made the structure which has been tested by Confirmatory Factor Analysis 
(CFA). Factor analysis was applied while cross-validation procedure. EFA results; consisting of 12 items, two 
factors known as cognitive behavior and emotional attitudes are revealed structure. The CFA result confirms this 
structure. Model Chi-square goodness of fit index = 112.04 (sd = 53, p <.001), Chi-square / sd = 2.11 RMSEA = 
.068, SRM = .052, CFI = .97, and GFI = .93, is calculated. Cronbach alpha coefficient indicated the total scale and 
sub-factors are reliable. 

Keywords: Science attitude, cognitive traits, emotional trait, gifted students, factor analysis. 
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1.GİRİŞ 

Yurt içi alan yazında, fen alanında tutum ölçeği geliştirilmesine ilişkin oldukça zengin bir 

literatür mevcuttur. Farklı araştırmacılarca ilkokul öğrencilerinin bilim ve teknoloji dersine (Kaya, & 

Böyük, 2011; Kenar, & Balcı, 2012; Yaşar, & Anagün, 2009) ve çevreye yönelik (Aslan, Sağır, & 

Cansaran, 2008), lise öğrencilerinin ise fizik (Kurnaz, & Yiğit, 2010; Tekbıyık, & Akdeniz, 2010) ve 

kimya dersine yönelik (Şenocak, 2011) tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirilmiştir. Aday 

öğretmenlerin, fen ve teknoloji dersi (Sarıtaş & Süral, 2008; Yamak, Kavak, Bilici, Bozkurt, & Peder, 

2012), fizik dersi (Bozdoğan, & Yalçın, 2005), fizik laboratuarları (Nuhoğlu, 2008; Nuhoğlu, & Yalçın, 

2004; Tanrıverdi, & Demirbaş, 2012; Taşlıdere, & Korur, 2012), kimya dersi (Demircioğlu, Aslan, & 

Yadigaroğlu, 2014; Kan & Akbaş, 2005) biyoteknolojiye (Darçın, & Güven, 2008) ve astronomiye karşı 

(Bilici, Armağan, Çakır, & Yürük, 2012) tutumlarının belirlenmesine yönelikte ölçek geliştirme 

çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bir başka grup çalışmada ise fen öğretmenlerini içeren ölçek geliştirme 

çalışmasıdır. Bu çalışmalarda ise fen ve teknoloji dersi (Balım, Sucuoğlu, & Aydın, 2009), bilim 

deneyleri (Yıldız, Akpınar, Aydoğdu, & Ergin, 2006) ve laboratuar dersine karşı tutumların (Ekici, 2002) 

belirlenmesi hedeflenmiştir.  

1.1 Problem Durumu 

Yukarıda yer alan çalışmalar ağırlıklı olarak fen dersi altında yer alan bir alt alana yönelik 

tutumların belirlenmesi amacıyla hazırlandığı görülmektedir. Bilim alanda, öğrenciler genel tutumlarının 

belirlenmesi için disiplin alanı genelinin bütünsel olarak değerlendirildiği ölçme araçlarına ihtiyaç  

duyulmaktadır. Ancak, bu kapsamda geliştirilmiş çalışma oldukça sınırlıdır. Yurt dışı alan yazında ise bu 

kapsamda hazırlanmış çalışmalardan birisi, Liang’ın (2002) bir çalışmasında bilim alanındaki tutumları 

ölçmeye yönelik en çok kullanılan ölçme araçlarından birisi olarak belirttiği, Moore ve Shutman (1970) 

tarafından geliştirilen ve Moore ve Foy (1997) tarafından revize edilen “Bilim Tutum Ölçeği”dir. Söz 

konusu ölçek, Türkmen (2002) tarafından üniversitesi öğrencileri ve Demirbaş ve Yağbasan (2006) 

tarafından 6, 7 ve 8.nci sınıflara yönelik çalışmalarda kullanılmıştır.  

Türkmen (2002) bir araştırmasında söz konusu aracın geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlandığını 

belirtmektedir. Fakat, güvenilirlik değeri olarak .79 test – tekrar test sonucu verilmiştir. Uyarlanan aracın, 

diğer psikometrik özelliklerine ise değinilmemiştir. Demirbaş ve Yağbasan (2006) tarafından 6, 7 ve 8.nci 

sınıflara yönelik gerçekleştirilen uyarlama çalışmasında ise, ölçeğin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı .76, 

Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ise .84 olarak saptanmıştır. Yapı geçerliliği ise tek faktörlü 

olabileceği belirtilmiş, fakat faktör analizi çalışmaları tamamlanmadan sonuçlar 40 madde üzerinden 

raporlanmıştır.  

Ayrıca, söz konusu her iki uyarlama çalışması da normal zeka aralığındaki bireylerle 

sürdürülmüştür. Shiyko, Rim ve Grimm (2012) ise -üstün zekalı öğrencileri de içeren- bazı alt grupların 
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genel ortalamadan farklı değerler kümesi oluşturabileceğini, bundan dolayı veri toplanan grubun homojen 

özellik sergilemesi gereğini belirtmektedirler. Araştırmacılar ise çoğu zaman karma (heterojen) gruplara 

ilişkin verilerin analiz edilmesinin problemlere yol açtığının farkında olamamaktadır. Hair, Hult, Ringle 

ve Sarstedt (2014) bunun önüne geçilebilmesi için örneklemdeki gözlemlenememiş karma grupların 

gözden geçirilmesini ve tanımlanması önermektedirler. Öte yandan, çalışma grubunda homojenliği 

bozabilecek olası alt gruplar yer aldığında ise bu alt grupların puanları ayrı hesaplanmalıdır (Bryne, 

2010). Bu öneriler göz önünde bulundurularak, bu çalışmada homojenliğin(?) en üst düzeyde 

sağlanabilmesi için, bu çalışmanın üstün zekalı lise öğrencileriyle sürdürülmesinin daha uygun sonuçlar 

ortaya koyacağı düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Moore ve Shutman (1970) tarafından geliştirilen 

ve Moore ve Foy (1997) tarafından revize edilen “Bilim Tutum Ölçeği” Türkçe versiyonunun üstün 

zekalı lise öğrenci grupları üzerinde geçerlik ve güvenilirlik sonuçlarının incelenmesidir.  

YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Çalışmanın katılımcıları 2014–2015 eğitim–öğretim yılında üç farklı lisede eğitimini sürdüren 

482 öğrenciden meydana gelmektedir. Öğrencilerin 230’u (%47.72) kadın (72’si dokuzuncu, 65’i onuncu, 

52’si on birinci, 41’i on ikinci sınıftadır) ve 222’ü  (%46.06) erkektir (70’i dokuzuncu, 56’sı onuncu, 49’u 

on birinci, 47’si on ikinci sınıftadır). Öğrencilerden 30’u (%6.22) cinsiyet veya sınıfını belirtmemiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Moore ve Shutman (1970) tarafından geliştirilen “Bilimsel Tutumlar Ölçeği”, lise öğrencilerine 

yönelik hazırlanmış, zihinsel ve duygusal bilimsel tutumlardan oluşan, 60 maddeden oluşan bir ölçektir. 

Ölçeğin içerik geçerliliği, uzman kanısı ile sağlanmıştır. Yapı geçerliliği ise sağlanmamıştır. Moore ve 

Foy (1997) ölçeği revize etme kararı almışlardır. Ölçme aracının geçerlilik çalışması 557 lise 

öğrencisinden dönen veriler ile sürdürülmüştür. Maddelerin alt ve üst yüzdelik dilimlerinin ayırt edici 

geçerliliği sağladığı tespit edilmiştir Kapsam geçerliliği ise DFA ve AFA analizleri ile incelenmiştir. 

Maddeler faktörleştirilirken farklı olasılıklar denenmiş, sonucunda beş faktörlü bir yapı ortaya atılmıştır. 

Fakat, mantıksal (content) geçerliliğin sağlanamadığı belirtilmiştir. Bunun üzerine, Moore ve Foy (1997) 

tarafından yapı geçerliliği göz önünde bulundurulmaksızın ölçeğin orijinal haline uygun olarak 40 madde 

olarak kullanılma kararı verilmiştir. Ölçekte, durum/ pozisyon olarak adlandırılan 6 farklı konu başlığında 

ölçüm yapılması hedeflenmektedir. Bunlardan 5’i fen bilimlerinin doğası, bilim adamlarının çalışma 

biçimi, 1’i ise fen bilimleri hakkında öğrencilerin neler hissettiğini ile ilgili maddeleri içermektedir. 

Ölçeğin güvenilirlik analizleri test – yarı test yöntemi ile incelenmiş, Spearman Brown korelasyon 

katsayısı .81, Cronbach α iç tutarlılık katsayısı ise .78 olarak saptanmıştır. Maddeler beşli likert tipinde 

oluşturulmuş ve verilen yanıtlar “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” 
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ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin 1997 revizyon 

versiyonu ile veri toplanmıştır. 

İşlem 

BTÖ – KF’nin için dil eşdeğerliği için hem İngilizce’yi hem de Türkçe’yi iyi derecede bilen ve 

çeviri konusunda deneyimli uzman üç kişi tarafından ölçek İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha 

sonra, yine çeviri konusunda deneyimli iki farklı uzmana Türkçeye çevrilmiş olan form İngilizce’ye 

çevirtilmiştir. Bu çeviri formları fen alan uzmanı olan iki kişi tarafından karşılaştırılmıştır. Düzeltmeler 

sözcüklerin daha uygun eşanlamlılarla değiştirilmesi gibi küçük değişikliklerden oluşmuştur. Türkçe 

form; madde sayısı, madde sırası ve derecelendirme boyutlarında özgün formdaki düzeni korunmuştur.  

BULGULAR 

Ön Analizler 

Veri grubu öncelikli olarak kayıp değerler ve normallik varsayımları incelenmiştir. Ölçek 

genelinde farklı deneklerce eksik girilmiş olan toplam 27 madde seri ortalamalarına göre tamamlanmıştır. 

Basıklık ve çarpıklık katsayılarının ±2 sınırları içerisinde yer aldığı, dolayısıyla normal dağılım 

varsayımlarını karşıladığı görülmüştür (çarpıklık ranjı: .73–.04; basıklık ranjı: –1.09 – –.61). 

Yapı Geçerliliği 

BTÖ–KF’nun faktör yapısının özelliklerini betimlemek amacıyla AFA yapılmıştır ve bulunan 

yapı ise DFA ile test edilmiştir. AFA yapılırken çapraz geçerleme prosedürü uygulanmıştır. Çapraz 

geçerlemenin amacı, bir örneklemden açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen modelin, ikinci bir 

örneklemde de tekrarlanabilirliğinin gözlemlenmesidir (Byrne, 1998). Bu amaçla, araştırmaya dahil olan 

482 öğrenci verisi rastgele ikiye bölünmüştür. Örneklemin birinci kısmıyla (n= 241, kalibrasyon 

örneklemi) AFA, ikinci kısmıyla da (n= 241, çapraz geçerleme örneklemi) DFA yapılmıştır. 

AFA: Öğrencilerden elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygunluğu Kaiser – Meyer Olkin 

katsayısı (KMO) ile, örneklem büyüklüğü yeterliliği ise Barlett Sphericty Testi ile incelenmiştir. AFA 

sonucu, veriler faktör analizi yapmaya uygun çıkmıştır (KMO değeri, .94; Barlett Sphericty, χ²(105)= 

1925.81, p< .001). Bu değerler, veri toplanan örneklemin büyüklüğünün AFA yapmak için yeterli ve 

uygun olduğuna işaret etmektedir. AFA işlemlerinde, ölçekte her bir bileşendeki maksimum varyansı 

ortaya çıkarmak için Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Döndürme yöntemi olarak ise Varimax 

seçilmiştir. Sonucunda, öz değeri 1.00 üzeri olan iki bileşen bulunmuştur.  

Daha sonra, faktöriyel yük değerleri .40’ın altında olan veya birden fazla faktör altında yer alan 

ve faktör yük değer farkı .10 ve daha az olan maddeler sırası ile çıkartılmıştır. Nihayetinde, on bir 
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maddeden oluşan birinci faktör ve dört maddeden oluşan ikinci faktör ortaya çıkmıştır.  Maddelerin 

yüklendikleri faktörler ve faktör yükleri Tablo 1’de sunulmuştur. Bir ve ikinci faktör sırası ile toplam 

varyansın  %46.84 ve %11.69’unu olmak üzere toplam varyansın %58.54’ünü açıklayabilmektedir. 

Kline’a (1994, akt. Deniz, Özer, & Işık, 2013) göre bir ölçme aracında ortaya çıkan varyansın %40 ve 

üzerinde olması yapı geçerliliği için önemli bir göstergedir. 

Tablo 1.BTÖ – KF’nun faktör yapıları, yükleri ve düzeltilmiş madde – toplam korelasyonları 

 Faktör Ortak  
Varyansı 

Faktörler R(jx)* 
Bilişsel özellikler Duyuşsal özellikler 

20 .634 .768  .683 
17 .634 .762  .695 
21 .625 .745  .699 
18 .524 .724  .528 
19 .448 .670  .321 
2 .626 .667 .426 .597 
11 .602 .660 .408 .703 
4 .458 .602  .593 
27 .674  .730 .522 
36 .631  .720 .511 
40 .642 .412 .687 .534 
13 .528  .679 .329 
 

*R(jx)= BTÖ – KF’nun düzeltilmiş madde korelasyonları.   
Ölçeğin madde faktör yükleri .768–.602 aralığındadır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör ortak 

varyansına katkısı ise .674–.458 aralığında yer almaktadır. Bu değerler, maddelerin faktör yüklerinin 

yeterli düzeyde olduğuna işaret etmektedir. 

DFA: AFA ile ortaya çıkan yapının geçerliliğinin test edilmesi için DFA uygulanmıştır. DFA, 

Lisrel programı 8.80 sürümü yardımı ile gerçekleştirilmiş, ilgili yapıyı gösterir yol (path)  diyagramı Şekil 

1’de sunulmuştur. DFA yapılırken ilk olarak gözlenen ve gözlenemeyen değişkenlerine ait t değerleri 

incelenmiştir. Tüm değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Ayrıca, ölçekte 

yer alan 12 maddenin her birisinin yol katsayılarının (R2) .18–.61 aralığında değiştiği ve modele anlamlı 

olarak katkı verdiği saptanmıştır. Daha sonra, 12 maddeden oluşan iki faktörlü ölçeğin yapısına ilişkin 

olarak ise χ²= 112.04 (Sd= 53, p< .001) değeri elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, χ² değerinin anlamsız 

olması beklenmektedir. Ancak, bu değer örneklem büyüklüğüne oldukça duyarlıdır ve büyük örneklem 

gruplarında çoğunlukla anlamlı düzeyde çıkabilmektedir. Bu açıdan alternatif olarak hesaplanan χ² 

değerinin serbestlik derecesine bölümünden elde edilen normlaştırılmış (düzeltilmiş) χ² değerinin göz 

önünde bulundurulması önerilmektedir (Kline, 2011). Bu çalışmada bu oran χ²/Sd= 2.11 olarak 

hesaplanmıştır. Söz konusu değerin ≤2.50 olması model uyumunun iyi olduğunu göstermektedir (Kline, 

2011). Elde edilen değere göre model uyumunun iyi düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Şekil 1. BTÖ – KF’a ilişkin Path Diyagramı ve Faktör Yükleri. 

Model uyum indeksleri, test edilen modelin kabul edilip edilmeyeceğini değerlendirmek için 

kullanılan diğer ölçütlerdir. Farklı araştırmacılara göre farklı uyum iyilik indeksleri önerilmektedir. Bu 

çalışmada Kline’nın (2011) önerdiği indeksler göz önünde bulundurulmuştur. İyilik Uyum indeksi (GFI) 

ve Karşılaştırmalı Uyum indeksi (CFI) değerlerinin ≥.90 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Hu & 

Bentler, 1999), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) ve Standardize Edilmiş Yaklaşık 

Hataların Ortalama Karekökü (SRMR)  değerlerinin ≤.05 olması mükemmel uyumu ve RMSEA için ≤.06 

değeri iyi uyumu göstermektedir (Hu & Bentler, 1999). Bu çalışmada söz konusu indeksler RMSEA= 

.068, SRMR= .052, CFI= .97 ve GFI= .93 olarak hesaplanmıştır. SRMR değeri mükemmel uyumu, 

SRMR, CFI ve GFI değerleri ise iyi bir uyuma işaret etmektedir. Bu sonuçlar, 12 maddeden oluşan iki 

faktörlü BTÖ–KF’nun uygulandığı örnekleme iyi uyum gösterdiğine ilişkin önemli bir kanıt olarak 

değerlendirilebilir. 

Maddelerin ayırt ediciliği geçerliliği de alt-üst dilim grup ortalamalar farkına dayalı madde 

analizi ile incelenmiştir. Bu yöntem uygulanırken öncelikle katılımcıların ölçek puanları büyükten küçüğe 

doğru sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre 482 kişilik grubun ilk ve son %27’lik dilimine giren 130’ar 

öğrencinin puanları eşleştirilmiş t testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 2. BTÖ – KF Maddelerinin Üst %27 ve Alt % 27 Gruplara Göre t–Testi Sonuçları.  

 Grup N  SS Sd t P* 
Bilişsel Alt %27 130 12.78 1.61 129 –66.051 .00 

Üst %27 31.08 4.66 
Duyuşsal Alt %27 130 5.91 1.30 129 –137.409 .00 

Üst %27 15.72 1.91 
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Toplam Alt %27 130 19.87 2.53 129 –80.750 .00 
Üst %27 45.56 5.96 

*p< .01. 
Tablo 2’den görüleceği üzere, alt ve üst %27’lik dilimlere giren öğrenci puanları arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (t(129) = –66.051, –137.409, –80.750, p< .01). Farklar üst %27’lik dilimde yer 

alanların lehinedir. Bu sonuçlar, maddelerin yüksek puan alan öğrencilerde düşük puan alan öğrencileri 

anlamlı olarak ayırt ettiğinin bir göstergesidir. 

Güvenilirlik 

BTÖ–KF’nun iç tutarlılık güvenilirliği için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.  Söz 

konusu değerler bilişsel özellikler olarak isimlendirilen faktör için .86, duyuşsal özellikler .75 ve ölçek 

toplamı .88 olduğu saptanmıştır. Ortaya çıkan faktörlere ilişkin düzeltilmiş madde–toplam korelasyonları 

ise .699–.321 aralığında yer aldığı aldığı görülmektedir (Tablo 1). Söz konusu değerin .30 ve daha yüksek 

olması, bireyleri ölçülen özellikler bakımından iyi derecede ayırt ettiğinin bir göstergesidir (Çokluk, 

Şekercioğlu, & Büyüköztürk,2012). Buna göre düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının yeterli 

düzeyde olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Moore ve Sutman (1970) yılında öğrencilerin bilime karşı tutumlarının belirlenmesi için bir ölçek 

geliştirmiştir. Söz konusu ölçme aracı daha sonra, Moore ve Foy (1997) tarafından revize edilmiştir. Söz 

konunu ölçme aracı bilimsel tutumları belirlemeye yönelik alan yazında en çok kullanılan ölçme araçları 

arasında yer almaktadır (Liang, 2002). Bu ölçme aracı, farklı çalışmalarda farklı örneklem grupları 

üzerinde Türkçeye uyarlanmaya çalışılmıştır. Fakat, ulaşılan sonuçlara ilişkin yeterli bilgi sunulmamıştır 

(Detay: Demirbaş & Yağbasan, 2006; Türkmen, 2002).  

Çalışmada öncelikle dil eşdeğerliği ve dil geçerliği çalışmaları yapılmıştır. İngilizce ve fen 

alanında çalışan uzmanların görüşleri, ölçeğin hedef formunun özgün formu üst düzeyde temsil 

edebileceği kanaatini oluşturmuştur. Daha sonra, ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için AFA ve 

bunun sonucu ortaya çıkan yapının test edilmesi için DFA uygulanmıştır. Ölçeğin, 1970 yılında 

geliştirilen orijinal formunda ve 1997 revizyona uğrayan formunun yapı geçerliliği sağlanamamıştır. 

Ancak, beş faktör/ durum/ pozisyonu ölçtüğü varsayımı kabul edilmiştir. Bu çalışmada, ölçeğin yapı 

geçerliliğine ilişkin sonuçlar orijinal ve revize formuna ve Demirbaş ve Yağbasan’ın (2006) araştırma 

sonuçlarına paralel sonuçlar elde edilmiştir. Beş faktörlü yapı doğrulanamamıştır.  

Bunun üzerine, veri setinden AFA sonucuna göre madde atılarak faktörleştirmeye yönelik 

analizler sürdürülmüştür. Bunun sonucu, on iki maddeden oluşan iki faktörlü bir yapı ortaya konulmuştur. 

Bu yapılar, bilişsel özellikler ve duyuşsal özellikler olarak isimlendirilmiştir. Bireylerin göre bir konuyla 

ilgili görüş, tutum ve davranışlar kültürden kültüre (Hambleton, 2005) veya ölçeğin geliştirildiği alt 
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gruplara (Bryne, 2010) göre farklılaşabilmektedir. Buna bağlı olarak, orijinal ölçeğin bir başka kültür ve 

örneklem grupta farklı faktörler ortaya koymuş olabileceği düşünülmüştür.  

Bir ölçme aracında güvenilirlik düzeyinin .70 üzeri olması istenilir (Özgüven, 2004). Bu 

çalışmada ölçme aracı iç tutarlılık katsayısının bu sınırın üzerinde olduğu (α = .86, .75 ve toplam ölçek 

.88), dolayısıyla ölçeğin güvenilirliğinin uygun sonuçlar vermek için yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 

Güvenilirlik ve geçerlilik analiz sonuçları ölçme aracının bilimsel tutumların ölçülmesi amacıyla 

kullanılabileceği söylenebilir. Bireysel özelliklerin ölçülmesinde öz değerlendirme yöntemi doğası gereği 

yanıtların itinasız doldurulması riskini barındırmaktadır (Silvia, Wigert, Reiter – Palmon, & Kaufman, 

2012). Özellikle, bu durum soru sayısı arttığı ve yanıtlara verilmek için geçirilen süre uzadıkça daha fazla 

görülmektedir. Bu çalışma ile ortaya çıkan 12 maddelik kısa form öğrencilere ilişkin daha kısa zamanda, 

daha pratik ve daha doğru bilgi edinilmesini sağlayabileceği düşünülmüştür.  

Ölçeğin bireysel veya gruba yönelik uygulanabilir. Ölçeğin alt boyutlarından ayrı ayrı veya 

toplam puan elde edilebilmektedir. Ölçek toplamından alınabilecek minimum puan 12, maksimum puan 

ise 60’tır. Ölçekten yüksek puan alınması bilimsel tutumların yükseldiğini, düşük puan alınması ise tam 

tersi durumu işaret etmektedir. Konuya ilgi duyan araştırmacıların farklı örneklem grupları veya kültürleri 

içeren çalışmalar sürdürmeleri, bilime karşı tutumların doğasına ilişkin daha detaylı bilgilere erişilmesini 

sağlayacaktır.  
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ÖZET 

İzmir ilinde görevli biyoloji öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki 
görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini; İzmir ilindeki biyoloji öğretmenleri; örneklemini İzmir il 
merkezinde 5 farklı okul türünden rastgele örnekleme yoluyla seçilen 25 biyoloji öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırma nitel bir çalışmadır ve veriler görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında öğretmenlerin 
biyoloji programının mantalitesini oluşturan faktörlerden biri olan tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri 
hakkındaki görüşlerini sorgulayan bir görüşme formu kullanılmıştır. Bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. 
Araştırmada, hizmet içi eğitimlerin etkin olarak yapılması; öğretmen yetiştirme koşullarının tekrar ele alınması 
gerekliliği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji, Öğretmen, Öğretim, Tamamlayıcı Ölçme, Değerlendirme 

ABSTRACT 

The biology teachers in Izmir research about the alternative measurement and evaluation techniques. The 
population of study; biology teachers in Izmir. The sample of study; 25 biology teachers who selected from a 
random sampling method is composed of five biology teachers. Research is a qualitative study and the data was 
collected through interviews. A consultation form which examines the ideas of teachers about the alternative 
measurement and evaluation techniques which is one of the factors comprising the mentality of biology programme 
is used to compile the data. Indications are shown on charts. This research, it is seen that applying the in-service 
training effectively and handling the teacher training conditions again is necessary. 

Keywords: Biology, Teacher, Teaching, Alternative measurement, Assessment techniques. 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Toplumların gelişmesi ve ilerlemesinde bireylerin etkin olarak çağdaş bilim ve teknolojideki 

gelişmelere açık olması gerekmektedir. Bu gelişimin en çok hissedildiği alanlardan bir tanesi de fendir. 

Tüm dünyada Fen alanında hızlı gelişen bilgiye ayak uydurabilmek amacıyla öğretim programları 

geliştirilmektedir. Çünkü bireylerin gelişimin sağlamada en önemli etken eğitim ve öğretimdir. 

Dolayısıyla öğretim programlarının da gelişime ve değişime uyumlu olması gerekmektedir. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

482 

Son yıllarda ülkemizde ortaöğretim fen derslerinde yeni bir yapılanma gerçekleştirilmektedir. Bu 

bağlamda oluşturulan yeni biyoloji ders programlarının yanında öğretimde ölçme ve değerlendirmenin de 

öğrenci merkezli olmasının gerekliliği dikkati çekmektedir. Bu alandaki ilgili araştırmalar incelendiğinde 

son yıllarda tüm dünyada mevcut olan, öğretim sürecinin çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımları ile 

yürütülmesine olan ihtiyaç, ülkemizde de yürütülmekte olan öğretim programlarının değişimini zorunlu 

hale getirmiştir (Bayrak vd., 2007).  Bu bağlamda öğretim programlarının önemli ayaklarından biri olan 

ölçme değerlendirme tekniklerinin de geliştirilmesi gerekli görülmüştür. 

Özellikle yapılandırmacı öğrenme kuramı, çoklu zekâ kuramı, proje tabanlı öğrenme gibi 

öğrenme alanındaki yeni anlayışlar geleneksel öğrenme, öğretme ve değerlendirme anlayışlarını derinden 

etkilemektedir (Kutlu, 2005; Güven, 2008). 

Geleneksel ölçme değerlendirmede amaç belli özelliklere sahip olma durumuna göre öğrencileri 

sınıflandırmak iken bütünleştirici öğrenme kuramına uygun alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin 

kullanılmasında amaç öğrencinin öğrenme sürecinin neresinde olduğunu ve ürüne nasıl gittiğini 

belirlemektir (Çepni., 2010). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme, tek bir doğru cevabı olan çoktan 

seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme tekniklerinin dışında kalan tüm 

değerlendirme tekniklerini içerir. Tamamlayıcı ölçme değerlendirme yaklaşımı geleneksel ölçme ve 

değerlendirmeye göre daha fazla otantik ve öğrenci merkezlidir. Tamamlayıcı değerlendirmelerde ürün 

kadar süreç de değerlendirilmektedir. Öğrencilerin yüksek düzeydeki düşünceleri,  problem çözme ve 

yaratıcılıkları ön plana çıkarılmaktadır (Bahar vd., 2010).  

Öğretmenler programın uygulayıcısı konumunda olduklarından programın içeriği ve programın 

gerektirdiği ölçme değerlendirme teknikleri hakkında yeterliliklere sahip olmalıdır. Ancak öğretmenlerin 

programa bakış açılarını ve program anlayışlarını değiştirmeden birden geleneksel ölçme değerlendirme 

anlayışından tamamlayıcı ölçme değerlendirme anlayışına geçişlerini beklemek mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu anlayış değişikliği bir süreç gerektirmektedir (Anderson, 1998). Bu süreçte kendini 

geliştirebilen ve değiştirebilen öğretmenler öğrencilerini ve onların performanslarını süreç açısından daha 

iyi değerlendirecek ve gördükleri sorunları çözmek için daha iyi çalışmalar yapabileceklerdir. Bu 

bakımdan programın gerektirdiği ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanabilmesi öğretmenlerin bu 

konudaki birikimine ve deneyimine bağlıdır. Ayrıca yeni program öğrenci merkezliliği savunduğundan 

öğretmenin sınıf içindeki rolü de değişmiştir. Dolayısıyla ölçme-değerlendirme sürecinde öğretmen 

öğrencilere rehberlik yapmakta ve bilgi aktarma pozisyonundan çok ortam düzenleme ve yönlendirme 

rolü, ön plana çıkmaktadır (Bahar vd., 2010) 

Bu çalışmanın amacı; İzmir ilinde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin yeni programın 

gerektirdiği alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini, bu tekniklerin uygulanması 

sırasında karşılaştıkları sorunları incelemektir. 
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Problem cümlesi: Tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki öğretmen görüşleri 

nelerdir? 

Alt problem 1: Öğretmenlerin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşleri 

nelerdir? 

Alt problem 2:Öğretmenlerin Tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini uygulayıp 

uygulamadıklarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Alt problem 3:Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini mi yoksa tamamlayıcı ölçme 

değerlendirme tekniklerini mi daha etkilidir?  

Alt problem 4:Tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinden en çok hangisini tercih 

edersiniz?   

2.YÖNTEM 

2.1.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İzmir İlindeki Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Dersine giren biyoloji 

öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini; İzmir il merkezinde cinsiyet dağılımı dikkate alınarak 5 farklı okul 

türünden (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Genel 

Lise) rastgele örnekleme yoluyla seçilen 5’ er biyoloji öğretmeninden oluşan toplam 25 biyoloji 

öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.2.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel bir çalışmadır ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde 

edilmiştir.  Türnüklü (2000)’ ye göre; yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, sormayı 

planladığı soruları önceden hazırlar. Ancak araştırmacı görüşmenin gidişatına bağlı olarak cevapları 

detaylı alabilmek için ek sorular sorabilir yada soru sorulan kişi eğer önceki soruları cevaplarken 

sonradan gelecek olan sorulara cevap vermiş ise o soruların tekrar sorulmasına gerek kalmayabilir. 

 

 

2.3.Veri Toplama Araçları ve Analiz 
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Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formunun geliştirilmesine ilk olarak ilgili literatür gözden geçirilmiş ve 10 sorudan oluşan taslak 

bir form hazırlanmıştır. Çalışmanın iç geçerliği için sorulan soruların şekillendirilen kavramsal çerçeveye 

uyumu ve bu çerçevenin veri toplama esnasında yeterli olup olmadığının belirlenmesi için Buca Eğitim 

Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan 3 akademisyene ve 2 biyoloji öğretmenine 

sunulmuştur. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda soru sayısı 4’e düşürülmüştür. Geliştirilen görüşme 

formu kişisel bilgiler, yarı-yapılandırılmış sorular ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Geliştirilen 

görüşme formunun ilk kısmında görüşmenin amacı ve görüşme bilgilerinin gizliliğine ilişkin kısa bir 

açıklama yer almaktadır. Görüşme formundaki soruların bir kısmı yarı yapılandırılmış olacağından 

görüşmenin seyrine 4 soru alt sorularla detaylandırılmıştır.  

Görüşmelerin yapılması sürecinde, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde İzmir İlinde görev 

yapan 25 biyoloji öğretmenine okul idarelerinden biyoloji öğretmenlerinin ders programı alınarak 

ulaşılmış ve randevu talep edilmiştir. Öğretmenlerin kendilerine uygun gördükleri zamanlarda görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Kaydedilen görüşme ifadelerde 

değişiklik yapılmadan yazıya dönüştürülmüştür. Elde edilen ham veriler içerik analizi yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen veriler önce kategorilere ayrılmış, çalışma amacı 

doğrultusunda tablolaştırılmıştır. 

2.4.Verileri Çözümleme Teknikleri 

Araştırmada görüşme ile elde edilen verilerin analizi, içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. İçerik 

analizi bir nitel veri analizi yöntemi olup amacı; toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır (Yıldırım vd., 2006).  

Veri analizi için ses kaydına alınan veriler yazıya dönüştürülmüştür. Yazıya geçirilen görüşmeler 

araştırmacının kendisi tarafından 2 farklı zaman periyodunda okunarak sorulan sorulara verilen cevaplar 

benzerliklerine göre 2 kez kodlanmış ve içerik analizleri yapılmıştır. 2 farklı zaman periyodunda yapılan 

kodlamalar birbiriyle karşılaştırılmış ve kodlar arasında tutarlılık incelenmiştir. Böylece birbiriyle tutarlı 

olan kodlardan bir liste oluşturulmuş ve bu kodlar anlamlı temalar altında toplanmıştır (Yıldırım vd., 

2006). Bu bağlamda öğretmenlerin geleneksel ya da tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinden 

hangisini tercih ettikleri, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşleri ve bu tekniklerin 

uygulanması esnasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin frekanslar ve yüzdeler tespit edilmiştir. 

Araştırmanın geçerliği uzman görüşlerine bağlı olarak belirlenmiştir. Güvenirliği ise farklı zamanlarda 

yapılan kodlamalar arasındaki tutarlılıkla tespit edilmiştir. 

3.BULGULAR 
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Biyoloji öğretmenlerine uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formunun uygulanması sonucu 

elde edilen veriler ışığında çizilen tablolar ve yorumları aşağıda verilmiştir. Bulgular ve yorum 

bölümünde, yapılan araştırmanın alt problemleri ile ilgili veriler, tablolar halinde sunularak 

yorumlanmıştır. 

 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Birinci alt problem olan öğretmenlerin tamamlayıcı 

ölçme değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerine ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1’de tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkında olumlu görüş belirten 

öğretmenlerin %60 oranında olduğu görülmektedir. Olumlu görüş belirten bayan ve erkek öğretmenler 

arasında büyük bir farklılık görülmemektedir. Olumsuz görüş belirten öğretmenlerin de %12’si 

tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin hazırlanmasının ve puanlandırılmasının zor bulduğunu 

belirtmektedir.  Bu teknikleri bilmediğini belirten öğretmenler ise %16 oranındadır. Bu öğretmenlerin 

çoğunluğunun bayan olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Ortaöğretim Biyoloji Programında Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme 

Tekniklerinin Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Öğretmen Görüşleri Cinsiyet Toplam 
E K n % 

O
lu

m
lu

 G
ör

üş
le

r Sonuca değil, süreci önemseyen yöntemler. 1 1 2 8 
Çeşitlilerinin olması güzel. 1 1 2 8 
Bilgiyi ölçmeyi sağlamaktadır. 2 3 5 20 
Güzel bazen uyguluyorum. 
 3 3 6 24 

O
lu

m
su

z 
G

ör
üş

le
r 

Hazırlaması ve puanlandırılması çok zor. 1 2 3 12 
Ben klasik yöntemleri daha etkili buluyorum ama diğer yöntemleri 
de kullanıyorum. 3  3 12 

 
 
Bu teknikleri bilmiyorum. 

1 3 4 16 

 

Tablo 2: Ortaöğretim Biyoloji Programında Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme 

Teknikleri Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Mezun Olunan Fakülte Türüne ve Çalışılan Okul Türüne 

Göre Dağılımı 

Öğretmen Görüşleri ÇALIŞILAN OKUL TÜRÜ 

n % 
(FL)  (AL)  (L)  (EML)  (TML) 

Mezun Olunan Okul Türü 

F  E  F E F E F E F E 

O
lu

m
lu

 
G

ör
üş

le
r 

Sonuca değil, süreci 
önemseyen yöntemler.    1   1    2 8 

Çeşitlilerinin olması    1 1      2 8 
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güzel. 

Bilgiyi ölçmeyi 
sağlamaktadır 

   1 1 1  1  1 5 20 

Güzel bazen 
uyguluyorum. 
 

2  1  1  1  1  6 24 

O
lu

m
su

z 
G

ör
üş

le
r Hazırlaması ve 

puanlandırılması çok zor. 
   1     2 1 4 16 

Ben klasik yöntemleri 
daha etkili buluyorum 
ama diğer yöntemleri de 
kullanıyorum 

 3         3 12 

Bu teknikleri bilmiyorum.      1  2   3 12 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi fen lisesi öğretmenlerinin çoğu tamamlayıcı ölçme değerlendirme 

teknikleri hakkında olumsuz görüş belirtmektedir.  Ayrıca Anadolu lisesi öğretmenlerin %20’sinin, ticaret 

meslek lisesi öğretmenlerinin %60’ının tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini uğraştırıcı bulduğu 

göze çarpmaktadır. Olumsuz görüş belirten öğretmenlerin çoğunluğunun eğitim fakültesi mezunu olması 

dikkat çekmektedir.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini uygulayıp uygulamadıklarına ilişkin tablolar 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3: Ortaöğretim Biyoloji Programında Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme 

Tekniklerinin Uygulanıp Uygulanmadığı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Öğretmen Görüşleri 
Cinsiyet Toplam 

E K n % 

U
yg

ul
uy

or
um

. 

Bazen 
uyguluyoru
m. 

9 11 20 80 

  
Ama klasik yöntemleri daha etkili 
buluyorum 

2 1 3 12 

Uygulamıyorum. 1 1 2 8 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin %80’i tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini 

bazen uyguladığını söylemektedir. Bu şekilde cevap veren kadınların sayısının erkeklerin sayısına yakın 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu yöntemleri uygulamıyorum diyen öğretmenler ise tüm öğretmenlerin %8’i 

kadardır.  
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Tablo 4: Ortaöğretim Biyoloji Programında Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme 

Tekniklerinin Uygulanıp Uygulanmadığı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Mezun Olunan Fakülte 

Türüne ve Çalışılan Okul Türüne Göre Dağılım 

 

Öğretmen Görüşleri 

ÇALIŞILAN OKUL TÜRÜ 

n % 
FL AL L EML TML 

Mezun Olunan Okul Türü 

F E F E F E F E F E 

   
   

   
  

U
yg

ul
uy

or
um

. 

Bazen uyguluyorum. 1 2 1 4 3 1 2 1 3 2 20 80 

Ama klasik yöntemleri daha etkili 
buluyorum  1 1      1   3 12 

Uygulamıyorum. 
     1  1   2 8 

 

Tablo 4’te tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini fen lisesi, Anadolu lisesi ve ticaret 

meslek lisesi öğretmenlerinin tamamının, genel lise ve endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin %80’inin 

uyguladığı görülmektedir. Fen lisesi öğretmenlerinin %40’ının ise tamamlayıcı ölçme değerlendirme 

tekniklerini uyguladığı ancak klasik yöntemleri daha etkili bulduklarını belirttikleri görülmektedir. Tüm 

fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin bazen de olsa tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini 

uyguladığı, eğitim fakültesi mezunlarının ise tamamına yakınının uyguladığı görülmektedir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  

“Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini mi yoksa tamamlayıcı ölçme değerlendirme 

tekniklerini mi daha etkilidir? “ sorusuna verilen cevaplara ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: “Geleneksel Ölçme Değerlendirme Teknikleri mi Yoksa Tamamlayıcı Ölçme 

Değerlendirme Teknikleri mi Daha Etkilidir?”  Sorusu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

 Öğretmen Görüşleri Cinsiyet Toplam  

E K n     % 
Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini daha etkili buluyorum  
Tamamlayıcı Ölçme değerlendirme tekniklerini çok iyi bilmiyorum.                               1                  1      4            
Ben klasik yöntemleri daha etkili buluyorum, Ama geleneksel yöntemlere 
birkaç tane alternatif yöntem eklenebilir.                                                                                 1       3          4    16       
Öğrenci başarısını artırmada alternatif ölçme değerlendirme teknikleri daha  
etkilidir.                                                                                                                                2     3          5   20 
Geleneksel yöntemler öğrencileri ezberciliğe itiyor. Alternatif ölçme değerlendirme  
teknikleri öğrencinin yaptığı hataları kendisinin görmesini sağlıyor.                                         1         1     4           
Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığının farkındayım ancak alternatif ölçme-  
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değerlendirme tekniklerini bilmediğimden yorum yapmayacağım.                                    1      1         2    8                                                                               
Geleneksel yöntemler YGS ve LYS sınavına göre çok basit kalıyor. Ancak alternatif  
ölçme-değerlendirme teknikleriyle YGS ve LYS soruları da örtüşmüyor.                          2                2    8 
Sorun bence hangisinin daha etkin olduğunda değil, sorun öğrenci yetiştirmek adına 
 uygulanan yöntemlerle üniversiteye öğrenci seçiminde baz alınan yöntemler birbirini 
 dengelememesi.                                                                                                                           1        1     4              
İkisi de olmalı ama açık uçlu sorular mutlaka sorulmalı, öğrencinin ifade yeteneği  
geliştirilmeli                                                                                                                          1      1        2    8 
Karma bir ölçüm tekniği daha uygun olmaktadır.                                                                4       3       7   28                                                                                     

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin %20’si geleneksel yöntemleri daha etkili bulduğunu 

belirtmektedir. Ancak bu öğretmenlerin çoğunluğunun tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini de 

bilmediğini belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerden 1 tanesi ise okulda uygulanan ölçme 

değerlendirme teknikleri ile üniversite sınavlarının örtüşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer 

öğretmen ise üstünde durulması gereken konunun hangi tekniğin daha etkili olduğundan daha çok 

üniversite sınavıyla dengeli olması gerektiğini ileri sürmüştür.  Karma bir ölçüm tekniğini uygulanan 

öğretmenler ise %36 oranındadır. Görüş belirten öğretmenlerin cinsiyetleri ile görüşleri arasında göze 

çarpan bir farklılık yoktur. 

 Tablo 6: “Geleneksel Ölçme Değerlendirme Teknikleri mi Yoksa Tamamlayıcı Ölçme 

Değerlendirme Teknikleri mi Daha Etkilidir?”  Sorusu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Mezun Olunan 

Fakülte Türüne ve Çalışılan Okul Türüne Göre Dağılımı. 

 

Öğretmen Görüşleri 

ÇALIŞILAN OKUL TÜRÜ 

N % 
FL AL L EML TML 

Mezun Olunan Okul Türü 

F E F E F E F E F E 

Geleneksel 
ölçme 
değerlendirme 
tekniklerini daha 
etkili buluyorum. 

Tamamlayıcı ölçme 
değerlendirme tekniklerini çok 
iyi bilmiyorum. 

        1  1 4 

Ama geleneksel yöntemlere 
birkaç tane alternatif yöntem 
eklenebilir. 

1 1      1 1  4 16 

 
Tamamlayıcı 
ölçme 
değerlendirme 
teknikleri daha 
etkilidir. 

 
Öğrenci başarısını artırmada 
alternatif ölçme değerlendirme 
teknikleri daha etkilidir 

    3 1    1 5 20 

 
Geleneksel yöntemler 
öğrencileri ezberciliğe itiyor. 
Tamamlayıcı ölçme 
değerlendirme teknikleri 
öğrencinin yaptığı hataları 
kendisinin görmesini sağlıyor. 
 

      1    1 4 

Geleneksel yöntemlerin 
yetersiz kaldığının farkındayım 

     1  1   2 8 
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ancak alternatif ölçme- 
değerlendirme tekniklerini 
bilmediğimden yorum 
yapmayacağım. 
 
Geleneksel yöntemler YGS ve 
LYS sınavına göre çok basit 
kalıyor. Ancak alternatif 
ölçme-değerlendirme 
teknikleriyle YGS ve LYS 
soruları da örtüşmüyor. 
 

   1   1    2 8 

Sorun bence hangisinin daha etkin olduğunda 
değil, sorun öğrenci yetiştirmek adına uygulanan 
yöntemlerle üniversiteye öğrenci seçiminde baz 
alınan yöntemler birbirini dengelememesi. 
 

   1       1 4 

Karma bir ölçüm tekniği daha uygun olmaktadır. 1 2 1 2    1 1 1 9 36 

Tablo 6’da görüldüğü gibi fen lisesi ve Anadolu lisesi öğretmenlerinin %60’ı endüstri meslek 

lisesi öğretmenlerinin %20’si, ticaret meslek lisesi öğretmenlerinin %40’ı ölçme değerlendirme 

tekniklerini karma olarak kullandıklarını belirtmektedirler. Bu öğretmenlerin çoğunluğu eğitim fakültesi 

mezunudur. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinden en çok tercih ettiğiniz hangisidir? “ sorusuna 

verilen cevaplara ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 7: “Programda Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme- Değerlendirme Tekniklerinden En Çok 

Tercih Ettiğiniz Hangisidir?” Sorusu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Öğretmen Görüşleri E K n % 

Geleneksel yöntemler ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin hepsini 
kullanmaya çalışıyorum. 

3 3 6 24 

Kendim hazırlamadım hiç ama kitaptaki bölüm sonu sorularındaki alternatif 
ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanıyorum.   5 5 20 

Yapılandırılmış gridi tercih ediyorum. Konunun tamamının tekrarını sağlıyor. 2 1 3 12 

Hepsinin etkili olduğunu düşünüyorum ama özellikle proje ve performans 
ödevlerinin daha etkili olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 12 

Bulmaca tekniği ya da balık kılçığı teknikler gibi teknikleri kullanıyorum. 

 
1  1 4 

Doğru-yanlış, eşleştirme, bulmaca, test, boşluk doldurma 1 1 2 8 

Çoktan seçmeli testler. 2  2 8 

Kısa cevaplı sorular. 1  1 4 

Tamamlayıcı ölçme-değerlendirme tekniklerini bilmediğimden klasik 
yöntemleri kullanıyorum. 1 1 2 8 
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Tablo 8: “Programda Yer Alan Tamamlayıcı Ölçme- Değerlendirme Tekniklerinden En Çok 

Tercih Ettiğiniz Hangisidir?” Sorusu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Mezun Olunan Fakülte Türüne ve 

Çalışılan Okul Türüne Göre Dağılımı 

ÇALIŞILAN OKUL TÜRÜ 

 

Mezun Olunan Okul Türü 

 

n % 
FL AL L EML TML 

 

F E F E F E F E F E 

Geleneksel yöntemler ve alternatif ölçme 
değerlendirme tekniklerinin hepsini 
kullanmaya çalışıyorum. 

1 2  1    1  1 6 24 

Kendim hazırlamadım hiç ama kitaptaki 
bölüm sonu sorularındaki alternatif ölçme- 
değerlendirme tekniklerini kullanıyorum.. 

    3  1 1   5 20 

Yapılandırılmış gridi tercih ediyorum. 
Konunun tamamının tekrarını sağlıyor. 

  1   1   1  3 12 

Hepsinin etkili olduğunu düşünüyorum ama 
özellikle proje ve performans ödevlerinin daha 
etkili olduğunu düşünüyorum. 

   1     2  3 12 

Bulmaca tekniği ya da balık kılçığı teknikler 
gibi teknikleri kullanıyorum.       1    1 4 

Doğru-yanlış, eşleştirme, bulmaca, test, boşluk 
doldurma    2       2 8 

Çoktan seçmeli testler. 1         1 2 8 

Kısa cevaplı sorular.  1         1 4 

Tamamlayıcı ölçme-değerlendirme 
tekniklerini bilmediğimden klasik yöntemleri 
kullanıyorum. 

     1  1   2 8 

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmenlerin %24’ü geleneksel ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme 

tekniklerinin hepsini kullandığını belirtmiştir. Bu öğretmenlerin cinsiyetleri ile görüşleri arasında fark 

görülmemiştir.  Öğretmenlerin %20’si ise tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini hiç 

hazırlamadığını ancak kitaptakileri çözdürdüğünü belirtmiştir. Bu öğretmenlerin hepsinin bayan olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin bu şekilde görüş belirtmesinin nedeni bu teknikleri hazırlamayı 

bilmediklerinden kaynaklanabilir. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi fen lisesi öğretmenlerinin %60’ının hem geleneksel hem de 

tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini tercih ettikleri görülmektedir. Genel lise öğretmenlerinin 

%60’ının,  endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin %40’ının hiç tamamlayıcı ölçme derlendirme sorusu 

hazırlamadığı ve sadece kitaptaki soruları çözdürttüğü göze çarpmaktadır. 
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4.SONUÇ ve TARTIŞMA 

Yeni öğretim programlarının uygulanmasında kullanılacak öğrenciyi tanıma, ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri hakkında öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmadıkları, bu yöntemleri 

hazırlama, uygulama ve bunların sonuçlarından yararlanma konularında bilgi eksikleri bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu araçların hazırlanmasının uzmanlık gerektirmesi, uzun zaman alabilmesi ve kalabalık 

sınıflarda ölçme uygulanmalarının ek önlemler gerektirebilmesi de dikkate alınınca bu konudaki ihtiyacın 

ne derecede büyük olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkında olumlu görüş 

belirten öğretmenlerden sadece 2 tanesinin alternatif ölçme değerlendirmenin sonucu değil süreci 

değerlendirdiğini fark etmesi diğer öğretmenlerin bu teknikler hakkında çok fazla bilgiye sahip 

olmadığını göstermektedir. Bu tekniklerin bilgiyi ölçmeyi sağladığını belirten öğretmenlerin de bilginin 

değil sürecin değerlendirildiğini fark etmemesi yine bu tekniklerin iyi bilinmediğini akla getirmektedir. 

Yapılan çeşitli araştırmalar da ülkemizde görev yapan birçok öğretmenin yeni programın gerektirdiği 

alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda yeterli bilgi birikimine ve deneyimine sahip 

olmadıklarını ortaya koymaktadır (Çakan, 2004; 2004; Yaşar, vd., 2005; Birgin, 2006; Erdal, 2007). 

Yapılan çalışmalarda benzer sonuçların ortaya çıkması hizmet içi eğitimlerin önemini ve etkili yapılması 

gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada “Hangi tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniğini 

tercih ediyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin %24’ünün geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinden 

olan  balık kılçığı, çoktan seçmeli test, boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular gibi cevaplar vermesi 

alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini iyi bilmediklerini göstermektedir. Öğretmenlerin alternatif 

ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili bilgi, deneyimlerini geliştirecek ve gelişimlerine katkıda 

bulunacak Hizmet içi-eğitim (HİE) kurslarına yer verilmesi gerektiği çeşitli araştırmalarla da ortaya 

çıkarılmıştır (Neukom, 2000; Zimbicki, 2007; Roach, vd., 2007; Şenel, 2008). 

Tablo 2 ve tablo 8’den hareketle eğitim fakültesi mezunlarının daha geleneksel yapıda olduğu ve 

yeniliklere dirençli olduğu düşünülebilir. Aynı şekilde Haras, vd., (2008), öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları hakkında yapmış oldukları araştırmada; üniversitelerin eğitim 

fakültesi haricindeki bölümlerinden mezun olup tezsiz yüksek lisans yapmak için eğitim bilimleri 

enstitüsüne kaydolan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu adayların lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra kendilerini öğretmenlik mesleğine 

yönlendirmiş olmaları, öğretmenliğe karşı tutumlarının daha olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Her 

iki çalışmada da benzer sonuçların ortaya çıkması öğretmen yetiştirme şartlarının tekrar değerlendirilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
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Tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini daha etkili bulan öğretmenler %40 oranındadır. 

Bu öğretmenlerin aynı şekilde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini bilmediklerini belirtmelerine 

rağmen bu yöntemleri etkili bulmaları, geleneksel yöntemleri yetersiz bulmalarından kaynaklanmaktadır.  

Fen lisesi öğretmenlerinin %40’ının geleneksel yöntemleri etkili bulması dikkat çekicidir. Bunun 

sebebi olarak fen lisesi öğretmenlerinin üniversite sınavı odaklı test tekniğiyle ders işlemesi gösterilebilir.  

Öğretmenlerin yeterliliklerini sağlayabilmek ve yeni değişimlere uyum oluşturabilmeleri 

için yaz dönemlerinde yapılan hizmet içi eğitim seminerlerinin (HİE) daha etkili planlanması 

ortaya çıkmaktadır. Bu konuda uzak şehirlerde yapılan HİE yerine, bölgelerde Eğitim Fakültesi 

ve Milli Eğitim Bakanlığı uzman elemanları tarafından yürütülmesinin zaman ve maddi yönden 

ekonomik olacağı gibi daha verimli olacağı görüşündeyiz. Horasan ve ark. (2013) ders 

programları ile ilgili yaptığı araştırmada öğretmenlerin yeni düzenlenen biyoloji programları 

hakkında yetersiz olduğunu belirterek hizmet içi eğitimin gerekliliğinden bahsederek bu 

araştırma sonuçları ile uyum oluşturmaktadır.  

KAYNAKLAR 

Anderson, R (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to 
alternative assessment, New Directions for Teaching and Learning, 74, 5–15. 

Birgin, O. (2006). İlköğretimde portfolyo değerlendirme yönteminin uygulanması sürecinde karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerileri. I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (s.39). Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İzmir. 

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., Bıçak, B. (2010). Ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem 
Akademi. 

Cepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 5. Baskı, Trabzon. 

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve 
ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 99-114. 

Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi 
(Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. 

Güven, S. (2008), Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin 
görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236. 

Haras, Ö., Kete, R., Babur, E. (2008), Öğretmen Adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. 
VIII. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 27-29 Ağustos, Bolu. 

Horasan, Y.,Aydın, H.,ve Kete, R. (2013). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı hakkındaki 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, Cilt:13, sayı:2, 335-353, Bolu. 

Kutlu, Ö. (2005). Yeni ilköğretim programlarının “öğrenci başarısındaki gelişimi değerlendirme” boyutu 
açısından incelenmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı (s. 64–71). Ankara: Sim Matbaası.  

Neukom, J. R. (2000). Alternative assessment: Rubrics-students’ self assessment rrocess. Master Thesis, 
The Faculty of Pasific Lutheran Universty, U.S.A. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

493 

Roach, A. T., Elliott, S. N., & Berndt, S. (2007). Teacher perceptions and the consequential validity of an 
alternate assessment for students with significant cognitive disabilities. Journal of Disability Policy Studies, 18 
(168–175). 

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma 
Tekniği: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6, 24, 543-559. 

Şenel, T. (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik 
bir hizmet içi eğitim programının etkililiğinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü,  Trabzon.  

Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B., Yıldız N., Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının 
uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazır bulunuşluk düzeylerine eğitim gereksinimlerinin  belirlenmesi 
(Eskişehir ili örneği). Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu 
Bildiri Kitabı (51-63), Erciyes Üniversitesi, Ankara: Sim Matbaası. 

Yıdırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 
Ankara.  

Zimbicki, D. (2007). Examining the effects of alternative asessment on student motivation and self 
efficancy. Doctoral Dissertation, The Walden University, U.S.A. 

  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

494 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 12 
 

 

EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 

COUNSELİNG PSYCHOLOGY 

  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

495 

AİDİYET DUYGUSUNUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 

İbrahim CEYLAN 

Hv.Öğ.Ütğm., Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, İzmir, iceylan@tekok.edu.tr   

Metin ATAK 

Yrd.Doç.Dr., Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, İzmir, matak@tekok.edu.tr. 

İlhan ATİK 

Yrd.Doç.Dr., Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, İzmir, iatik@tekok.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Aidiyet duygusu bireyde; bir gruba ait olma, birbirleri için önemli olma, paylaşılmış bir amaç ve 
birlikteliğin getirdiği gereksinimlerin karşılanması gibi durumlarda işlev görmektedir. Genel iyilik hali ve 
mutluluğun yakın ilişkilere sahip olmaya dayandığı, bunun bir sonucu olarak güçlü bağlara sahip kişilerin, daha 
mutlu, sağlıklı oldukları ve günlük streslerle daha kolay başa çıkabildikleri bilinmektedir. Ait olma duygusunun 
sağlıklı yaşanması açısından üniversite öğrencileri kritik bir dönemdedir. Ergenliğin sonu ve genç yetişkinliğin 
başlangıcı olarak kabul edilebilen bu dönemde, yetişkinliğe hazırlanan üniversite öğrencileri, ergenlik dönemiyle 
birlikte başlayan kimlik, buna bağlı olarak statü ve bağlılık, aidiyet ve yüksek benlik ihtiyaçlarını doyurmaya 
çalıştıkları ve mesleki kararlar vermeyi, yeni sosyal çevrelerini oluşturmayı içeren bir uyum sürecine girmektedir.  

Bu çalışmada; üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe aidiyet düzeyleri ve bunların 
çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evrenini İzmir ilinde öğrenim gören 
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri; örneklemini ise tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 92 MYO 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak, Ersanlı ve Koçyiğit (2013) tarafından geliştirilen Ait 
Olma Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, 
örneklemin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, algılanan baba tutumuna göre, demokratik ebeveyn tutumuna sahip 
olanların aileye ait olma puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ait Olma Duygusu, Aileye Ait Olma, Arkadaş Grubuna Ait Olma ve Mesleğe Ait 
Olma. 

ABSTRACT 

Sense of belonging functions at an individual under such conditions as belıngingness to a group, 
noteworthiness for each other, fulfilling the needs coming with togethernss and shared objectives.  It is a well 
recognized fact that general well being and happiness rely on having close relationship, and as a result of this, 
people who have strong ties are happier, healthier and cope with daily stres easily. Undergraduates are at a critical 
period in terms of experiencing healthy sense of beloging. In this period: end of adolescence and beginning of 
adulthood, undergraduates getting prepared for adulthood enter in rapport process including identity and basing 
upon this belogningness and meeting high personality needs and creating a new social environment, professional 
decision making.  

In this study, belonging level to family, friends group, occupation of university students and whether they 
differed with different variables were examined. The universe of the research is Vocational High School students 
studying in İzmir; the sample selected using random sampling method constitutes 92 Vocational School student. As 
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a means of measuring research, prepared by Ersanlı and Koçyiğit (2013) the Belonging Scale and developed by 
researcher Personal Information Form are used. According to the findings, statistically a positive significant 
relationship between the score and the belenging to family, friends group, occupation is to be determined. Moreover, 
according to the perceived parental attitude of the father, which points to belong to the family of democratic parental 
attitude it has been significantly higher.  

Key Words: Sense of belonging, belonging to the family, belonging to the friends group, belonging to the 
occupation. 

 

 

 

GİRİŞ 

Ait olma, bireyin dünyaya gelişiyle birlikte yaşamaya başladığı eksikliklerinin yarattığı muhtaçlık 

nedeniyle, çevresindekilere olan ihtiyacının doğurduğu, kendisini başkalarına yönelten bağlanma 

duygusudur. Birey bu duygu sayesinde kendini güvencede hissetmekte, önemli ve anlamlı olduğunun 

farkına varmaktadır. Bu nedenledir ki bir gruba ait olma ve onlarla ilişkide olma duygusu, en temel 

ihtiyaçlardan biri konumuna gelmiştir (Koçyiğit, 2014). 

Ait olma ihtiyacı pek çok kuram ve kuramcı tarafından temel bir gereksinim olarak açıklanmıştır. 

Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisi alanyazında en popüler olanıdır. Maslow’a göre yaşamak, 

güvenlik, ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme bireylerin temel gereksinimleridir (Maslow, 2011). 

Maslow öncelik sırasına göre “Fizyolojik İhtiyaçlar”, “Güvenlik İhtiyacı”, “Ait Olma İhtiyacı”, “Saygı” 

ve “Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı” olarak beş temel ihtiyaçtan oluşan ihtiyaçlar hiyerarşisini 

belirlemiştir. Bu hiyerarşik yapıya göre bazı gereksinimlerin diğerlerinden daha önce doyurulması 

gerekmektedir (Yazgan-İnanç & Yerlikaya, 2012). Güvenlik ihtiyacı ve fizyolojik ihtiyaçlar 

karşılandığında ait olma ve sevgi ihtiyacı güdüleyici olarak öne geçmektedir. Böylece birey bir arkadaş, 

sevgili veya eş, hatta çocukların eksikliğini hissetmeye başlamaktadır. Daha alt düzeydeki ihtiyaçlar 

doyurulduğunda kişi, insanlarla ilişki kurmak, bir grupta ya da ailede yer edinmek istemektedir (Maslow, 

1943; Boeree, 2006; Yazgan-İnanç & Yerlikaya, 2012; Feist, 1990; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). 

Hayatta kalmak için yakın ilişkiler kurmayı insan gelişiminin ön şartı olarak kabul eden Bowlby, 

gelişimde yakın duygusal bağların temel olduğunu, bireyin öncelikle aile ile bir ilişki kurmaya ihtiyaç 

duyduğunu öne sürmüştür (Ecke, Chope, & Emmelkaamp, 2006; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). Glasser 

(1999)’a göre sevme ve ait olma ihtiyacı kişiyi başkalarıyla ilgilenmeye götürmektedir (Akt. Ersanlı ve 

Koçyiğit, 2013).  

Günlük hayatta birey bu temel ihtiyacını, evlenerek, aileye ve bir kariyere sahip olarak, bir 

topluluğun veya bir kulübe üye olarak karşılamaktadır (Boeree, 2006; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). 
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Bireyin ruh sağlığının ve toplumsal huzurun başlıca faktörünün ait olma duygusu olduğunu vurgulayan 

Adler (Shifron, 2010) bireyin, yaşam döngüsünde aile, arkadaşlık ve iş arkadaşlığı olmak üzere üç önemli 

gruba ait olmasının birey ve toplum için hayati önem taşıdığını belirtmektedir. McMillan ve Chavis 

(1986)’e göre insanlar ancak bir topluma ait olduklarını, toplumu etkilediklerini ve ondan etkilendiklerini, 

toplumun ihtiyaçlarını karşıladığını, katılımı ödüllendirdiğini ve kendilerinin toplumla paylaştıkları bir 

duygusal bağa sahip olduklarını hissettiklerinde psikolojik toplum bilinci ortaya çıkmaktadır (Akt. Ersanlı 

ve Koçyiğit, 2013). 

Aynı zamanda ait olma duygusu, psikolojik ve fiziksel iyilik hali için kritik bir özellik olarak da 

görülmektedir (Hagerty & Patusky, 1995; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). Genel iyilik hali ve 

mutluluğun yakın ilişkilere sahip olmaya dayandığı, bunun bir sonucu olarak güçlü bağlara sahip 

kişilerin, daha mutlu, sağlıklı oldukları ve günlük streslerle daha kolay başa çıkabildikleri bilinmektedir 

(Baumeister & Leary, 1995; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). Aidiyet duygusu bireyde; bir gruba ait olma, 

birbirleri için önemli olma, paylaşılmış bir amaç ve birlikteliğin getirdiği gereksinimlerin karşılanması 

gibi durumlarda işlev görmekte olduğu gibi yabancılaşma ve sosyal izolasyonun neden olabileceği olası 

acı ve yalnızlık yaşantıları için koruyucu bir işleve de sahiptir (Hagerty vd, 1992; Akt. Ersanlı ve 

Koçyiğit, 2013). 

Temel bir gereksinim olarak kabul edilen ait olma duygusunun eksikliği de çeşitli yoksunluklar 

ortaya çıkarmakta ve bir çeşit sağlıksız etkiye sebep olmaktadır. Anksiyete, depresyon, yalnızlık, ilişki 

problemleri ve buna benzer duygusal problemler, bireylerin ait olma ihtiyaçlarını karşılamadaki 

başarısızlıklarından kaynaklanmaktadır. Bunun ötesinde, bireyin ait olma ihtiyacı karşılanmadığında, 

nevrotik, uyumsuz ve yıkıcı davranışlar ya ilişki kurmak ve sürdürmek için çaresiz girişimlere yansımakta 

ya da hayal kırıklığı ve amaçsızlığa sapmaktadır. Öyle ki, yeme bozukluğundan intihara kadar davranışsal 

birçok patoloji, ait olma duygusundan yoksun kişilerde yaygın olarak görülmektedir (Baumeister & 

Leary, 1995; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). McMillan ve Chavis’e (1986) göre, aidiyet duygusunu 

kaybettiğinde, birey kendini güvensiz hissetmekte; bunun yanı sıra sosyal soyutlanma, yalnızlık ve 

yabancılaşma gibi rahatsız edici duyguları yaşayabilmektedir (Ferguson, 2010; Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 

2013). Benzer olarak Cherry (T.Y.) de yalnızlık, kaygı ve depresyon gibi problemlerden kaçınmak için 

bireylerin, diğerleri tarafından sevildiğini ve kabul edildiğini hissetmesinin önemini vurgulamıştır (Akt. 

Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). 

Ait olma duygusunun sağlıklı yaşanması açısından üniversite öğrencileri de kritik bir 

dönemdedir. Ergenliğin sonu ve genç yetişkinliğin başlangıcı olarak kabul edilebilen bu dönemde, 

yetişkinliğe hazırlandığı düşünülen üniversite öğrencileri ergenlik dönemiyle birlikte başlayan kimlik, 

buna bağlı olarak statü ve bağlılık, aidiyet ve yüksek benlik ihtiyaçlarını doyurmaya çalıştıkları (Kuşat, 

2003), bunun yanı sıra mesleki kararlar vermeyi ve yeni sosyal çevrelerini içeren bir uyum sürecine 
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girmektedir. Sağlıklı bir bireyin, bu sürece uyum sağlaması, mevcut durumuna ilişkin aidiyet duygusu 

geliştirebilmesi beklenmektedir (Akt. Ersanlı ve Koçyiğit, 2013). 

Lise eğitimlerinden sonra devam etmek istedikleri yükseköğretime başlayan üniversite öğrencileri 

için, aileden fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda ayrılmaya başladıkları, arkadaş grubunun öneminin 

arttığı bu dönem mesleğe hazırlanmayı da içermektedir. Öğrencilerin bu dönemde verdikleri mesleki 

kararlar öğrencilerin yaşam biçimini, iş ve meslek alanını da önemli ölçüde etkilemektedir (Çakır, 2004). 

Dolayısıyla arkadaş grubu ve aileye ilişkin hissettikleri aidiyet duygusunun yanı sıra, seçtiği mesleğin bir 

parçası olduğunu ne derece hissettiği de üniversite öğrencileri için oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma düzeyleri 

çeşitli demografik özelliklere göre incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda şu temel sorulara cevap 

aranmıştır:  

a) Üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılaşma var mıdır? 

b) Üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları anne-baba tutumuna 

göre farklılaşmakta mıdır? 

c) Üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları, ilgi ve 

yeteneklerinin öğrenim gördükleri programlara uygun olup olmamasına göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada betimsel, nedensel karşılaştırma ve korelasyonel modeller birlikte kullanılmıştır. 

Betimsel araştırmanın temel amacı, bir grubun belirli özelliklerini tam ve dikkatli bir biçimde ortaya 

koymaktır. Nedensel karşılaştırma araştırma modelinde, araştırma kapsamına giren katılımcılara veya 

koşullara müdahale etmeksizin katılımcılara ait farklılıkların nedenlerini veya sonuçlarını incelemek 

hedeflenmektedir. Korelasyonel araştırmalar ise, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri 

belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2012). 

 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İzmir ilinde öğrenim gören Meslek Yüksek Okulu öğrencileri; örneklemini 

ise tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 92 MYO öğrencisi oluşturmaktadır.  

 
Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde; Ersanlı ve Koçyiğit (2013) tarafından 

geliştirilen Ait Olma Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

 
Ait Olma Ölçeği: Ölçek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören (Açımlayıcı faktör 

analizi için N=375, doğrulayıcı faktör Analizi için N=698) öğrencilerden oluşan örneklemde 

uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği, Temel Bileşenler Analizi ile test edilmiş, Varimax döndürme 

tekniği kullanılmıştır. Yapı geçerliliği için, faktör özdeğeri 1, faktör yükü en az .40 olarak alınmıştır. Ait 

Olma Ölçeği’nde, elde edilen üç faktör (aile, arkadaş grubu, meslek) toplam varyansın %58’ini 

açıklamaktadır. Ölçeğin p<0.01 önem düzeyinde madde toplam puan korelasyonlarının .426 ile .751 

arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları da elde edilen uyum indekslerinin üç 

boyutlu yapıyı doğruladığını göstermektedir. Güvenirlik analizi sonuçları aile, arkadaş grubu ve meslek 

faktörleri için sırasıyla .88, .89, .88’dir. Tüm ölçeğin Cronbach α değeri ise .90 bulunmuştur. Ait olma 

Ölçeği’nin psikometrik özellikleri, üniversite öğrencilerinin ait olma düzeyini belirlemede kullanılmak 

için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu desteklemiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri 

ile diğer bağımsız değişkenlere ilişkin verilerini elde etmek amacıyla, araştırmacı tarafından alanyazın 

taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan bu form ile örneklemin 

algıladığı anne-baba tutumu ile ilgi ve yeteneklerinin öğrenim gördükleri programlara uygun olup 

olmaması belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Veri Çözümleme Teknikleri 

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi, “SPSS for Windows 15.00” istatistik paket 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklemin aileye ait olma, arkadaş grubuna ait olma ve 

mesleğe ait olma boyutlarına ilişkin puanlarını çeşitli değişkenlere göre test etmeden önce, araştırma 

verilerinin normal dağılım özelliği taşıyıp taşımadığı, Kolmogorov-Smirnov Testi ile tespit edilmiştir 

(Field, 2004). Veri setinin normalliğine ilişkin yapılan analiz sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1: Normallik Dağılımı Analizi Sonuçları 

 Arkadaş Grubuna Ait 
Olma     Aileye Ait Olma Mesleğe Ait Olma 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,187 0,339 0,152 

p 0,00* 0,00* 0,00* 

Çarpıklık -2,948 -4,950 -1,508 

*p<0,05 
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Normal bir dağılımda Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda elde edilen p değerinin 0,05’den 

büyük olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2012). Tablo 1’de görüldüğü üzere Kolmogorov-Sminov 

testi sonucunda; arkadaş grubun ait olma boyutu (Z(92)= 0,187; p= 0,00), aileye ait olma boyutu (Z(92)= 

0,339; p= 0,00)  ve mesleğe ait olma boyutu (Z(92)= 0,152; p= 0,00)  için elde edilen p anlamlılık 

değerinin 0,05’den küçük olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre; arkadaş grubuna ait olma, aileye ait olma 

ve mesleğe ait olma boyutlarından alınan puanlar normal dağılım göstermemektedir. 

Normal bir dağılımda çarpıklık katsayısı değerinin +1 ile -1 sınırları içinde kalması 

beklenmektedir (Büyüköztürk, 2012). Tablo 1 incelendiğinde; arkadaş grubuna ait olma (-2,948), aileye 

ait olma (-4,950) ve mesleğe ait olma (-1,508) için hesaplanan çarpıklık katsayısı değerlerinin +1 ile -1 

sınırları içinde kalmadığı saptanmıştır. Buna göre, her üç ait olma boyutu için de çarpıklık katsayısı 

değerleri normallik dağılımı şartını sağlamak için yeterli değildir. 

Analiz sonuçlarına yanı sıra, veri setinin dağılımını incelemek amacıyla histogram grafikleri 

çizdirilmiştir. Çizdirilen histogram grafikleri; Kolmogorov-Smirnov testinin her üç ait olma boyutundan 

alınan puanların normal dağılım göstermediği bulgusu ile paralellik göstermektedir. 

Yapılan incelemeler sonucunda her üç ait olma boyutundan alınan puanların normal dağılım 

göstermediği görülmektedir. Normal dağılım şartının sağlanamadığı durumlarda non-parametrik test 

yöntemlerinden Mann-Whitney U testi ile Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Örneklemin arkadaş 

grubuna ait olma, aileye ait olma ve mesleğe ait olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise 

Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2012).  Bütün testler 

sosyal bilimlerde tercih edilen 0,05 anlam düzeyinde gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak, “Üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.  

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi; örneklemin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (r= ,560; p<,01;        r= 

,338; p<,01; r= ,318; p<,01).  

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Aileye, Arkadaş Grubuna ve Mesleğe Ait Olma Puanlarının 

Spearman Brown Korelasyon Testi Sonuçları 

  
  Aileye Ait Olma Arkadaş Grubuna Ait Olma Mesleğe Ait Olma 

 
Aileye Ait Olma 

 
1 

  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

501 

 
 
Arkadaş Grubuna Ait Olma 
 

,560(**) 1  

 
Mesleğe Ait Olma 
 

 
,338(**) 
 

 
,318(**) 

 
1 

**p<0,01 *p<0,05 
 

İkinci olarak, “Üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları 

anne-baba tutumuna göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

  
Tablo 3: Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Tutumuna Göre Aileye, Arkadaş Grubuna 

ve Mesleğe Ait Olma Puanlarının Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Değişken Anne Tutumu n Sıra Ort. X2 SD p Anlamlı Fark 

Aileye Ait Olma 

Demokratik 10 47,55 

5,369 4 0,251 - 
Otoriter/Baskıcı 3 21,67 
Mükemmeliyetçi 5 48,40 
Aşırı Hoşgörülü 34 50,99 
Koruyucu 40 44,05 

Arkadaş Grubuna Ait Olma 

Demokratik 10 46,90 

5,383 4 0,250 - 
Otoriter/Baskıcı 3 31,00 
Mükemmeliyetçi 5 48,50 
Aşırı Hoşgörülü 34 46,90 
Koruyucu 40 41,06 

Mesleğe Ait Olma 

Demokratik 10 48,80 

3,417 
 

4 
 

0,491 - 
Otoriter/Baskıcı 3 42,17 
Mükemmeliyetçi 5 64,90 
Aşırı Hoşgörülü 34 47,88 
Koruyucu 40 42,78 

*p<0,05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, algılanan anne tutumuna göre üniversite öğrencilerinin aileye 

(X2=5,369, p=0,251), arkadaş grubuna (X2=5,383, p=0,250) ve mesleğe ait olma (X2=3,417, p=0,491) 

düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda, 

genel olarak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4: Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Baba Tutumuna Göre Aileye, Arkadaş Grubuna 

ve Mesleğe Ait Olma Puanlarının Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Değişken Baba Tutumu n Sıra Ort. X2 SD p Anlamlı Fark 

Aileye Ait Olma 

Demokratik 15 40,83 

15,492 4 0,004 

1>2 
3>2 
4>2 
5>2 

Otoriter/Baskıcı 13 27,58 

Mükemmeliyetçi 10 52,05 

Aşırı Hoşgörülü 25 56,76 
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Koruyucu 29 47,16 

Arkadaş Grubuna Ait Olma 

Demokratik 15 44,60 

3,157 4 0,532 - 

Otoriter/Baskıcı 13 37,65 

Mükemmeliyetçi 10 50,30 

Aşırı Hoşgörülü 25 52,56 

Koruyucu 29 44,91 

Mesleğe Ait Olma 

Demokratik 15 49,90 

 
4,037 
 

 
4 
 

 
0,401 
 

- 

Otoriter/Baskıcı 13 35,73 

Mükemmeliyetçi 10 55,85 

Aşırı Hoşgörülü 25 48,98 

Koruyucu 29 44,21 

*p<0,05 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, algılanan baba tutumuna göre üniversite öğrencilerinin aileye, arkadaş 

grubuna ve mesleğe ait olma düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

Kruskal Wallis H testi sonucunda, arkadaş grubuna (X2=3,157, p=0,532) ve mesleğe ait olma (X2=4,037, 

p=0,401) boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olmadığı, ancak aileye ait olma 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu saptanmıştır (X2=15,492, p=0,004). 

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla ikili gruplar arasında 

yapılan Mann Whitney U testi sonucunda; otoriter/baskıcı (sıra ort: 27,58) baba tutumuna sahip olan 

üniversite öğrencilerinin aileye ait olma sıra ortalamasının baba tutumu demokratik (sıra ort: 40,83), 

mükemmeliyetçi (sıra ort: 52,05), aşırı hoşgörülü (sıra ort: 56,76) ve koruyucu (sıra ort: 47,16) olan 

üniversite öğrencilerinin sıra ortalamalarından daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada son olarak, “Üniversite öğrencilerinin okula, mesleğe ve arkadaş grubuna ait olma 

puanları, ilgi ve yeteneklerinin öğrenim gördükleri programlara uygun olup olmamasına göre 

farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin İlgi ve Yeteneklerinin Öğrenim Gördükleri Programlara 

Uygun Olup Olmamasına Göre Aileye, Arkadaş Grubuna ve Mesleğe Ait Olma Puanlarının Mann-

Whitney U Testi Sonuçları  

 
Değişken İlgi ve Yeteneklerin Öğrenim 

Görülen Programa Uygunluğu n Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Aileye Ait 
Olma 

Evet 64 47,84 3062 
810 0,394 

Hayır 28 43,43 1216 
Arkadaş Evet 64 48,72 3118 754 0,224 
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Grubuna Ait 
Olma Hayır 28 41,43 1160 

Mesleğe Ait 
Olma 

Evet 64 53,66 3434,5 
437,5 0,000 

Hayır 28 30,13 843,5 
 

 Tablo 5 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerinin öğrenim gördükleri 

programlara uygun olup olmamasına göre aileye ait olma (U= 810; p= 0,394)  ve arkadaş grubuna ait 

olma (U= 754; p= 0,224) sıra ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı, 

buna karşın mesleğe ait olma (U= 437,5; p= 0,000) sıra ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre, ilgi ve yeteneklerinin öğrenim gördüğü programa 

uygun olduğunu düşünen üniversite öğrencilerinin mesleğe ait olma düzeyleri yüksektir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre; aileye, arkadaş grubuna ve mesleğe ait olma puanları arasında olumlu 

yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bu bulgu aileye ve arkadaş grubuna ait olma düzeyi yüksek 

olan üniversite öğrencilerinin mesleğe ait olma düzeylerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. 

Gerçekten bireylerin bağlandığı bir grup içerisinde bulunması, onun mutlu ve huzurlu olmasını sağlar ve 

bunun sonucu olarak bu ortamda kalmayı ve yaptığı mesleği sürdürmeyi arzu eder. Aksi durum bireyin 

mutsuzluğuna işaret etmekte ve hem içinde bulunduğu gruptan hem de mesleğinden uzaklaşmak isteğini 

artıracaktır. Bu durumda aile ve arkadaş grubuna bağlılığı artırılan bireylerin mesleklerine bağlılıkları 

artırılabilir. Örgütlerde ya da bir okulda aile bağlılığını artırmak pek mümkün görünmese de arkadaş 

grubuna bağlılık, ekip çalışmasının özendirilmesi, çeşitli ortak yaşam alanları ve faaliyetlerinin 

oluşturulması ile artırılabilir. Bu noktada diğer önemli bir sonuç da; örgütlere insan kaynağı seçiminde ya 

da okullara öğrenci seçiminde aile ve arkadaş bağımlılığı eğiliminde olan bireylerin seçilmesinin yüksek 

mesleki bağlılığa sahip olma ihtimali yüksek bireylerin örgüte ya da okula çekilmesi söz konusu 

olabilecektir. 

Bireyin doğduğu andan itibaren oluşmaya başlayan kişilik özellikleri, ilk olarak ailede 

şekillenmektedir. Anne baba tutumundan, ailenin sosyo-ekonomik düzeyine kadar çok sayıda değişkenin 

rol oynadığı bu süreç, çocuğun ilk olarak annesiyle arasında güvenli bir bağ kurması ile başlamaktadır. İlk 

çocukluk yaşantılarıyla birlikte kendisini ailenin bir parçası olarak görmeye başlayan çocuk, bu ait olma 

duygusunu sosyalleştikçe daha da arttıracaktır. Arkadaş çevresinin oluştuğu oyun çağında başlayan 

arkadaş grubuna ait olma duygusu da benzer şekilde artarak devam edecektir. Yaşamını sağlıklı bir 

şekilde sürdüren bir bireyin kendisini ailesine ve arkadaş grubuna ait hissetmesini ve böylece güçlü sosyal 

ilişkiler geliştirmesini bekleyebiliriz. 

Araştırmamızın da örneklemini teşkil eden üniversite çağında, birey kariyer yolculuğunda kritik 

bir eşiğe gelmiş bulunmakta ve belki de bir ömür boyu yapacağı mesleğin temelini oluşturacak eğitimleri 

almaktadır. Hiç şüphesiz, mesleğe aidiyet bu eğitim dönemlerinde oluşmaya başlamakta ya da 
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perçinlenmektedir. Araştırma bulgularında da ortaya konduğu gibi, aileye ait olma duygusunun yüksek 

olması ile arkadaş grubuna aidiyet arasındaki pozitif yöndeki ilişkinin mesleğe ait olma duygusu ile de 

yakından ilişkisi göze çarpmaktadır.  

Yine bu araştırmada ortaya konduğu üzere, üniversite öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerinin 

öğrenim gördükleri programlara uygun olup olmamasına göre mesleğe aidiyet düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Bu sonuç, araştırmaya katılan örneklem grubunun mesleğe 

motivasyonlarının yüksek olduğunun yanı sıra bilinçli meslek seçimi yaptıklarına da işaret etmektedir. 

Ayrıca, eleme usulü ile belli aşamalardan geçilerek hak kazanılan ve başarı göstererek mezun olunmasıyla 

iş garantisi sağlayan yükseköğretim kurumlarında mesleğe aidiyetin yüksek olabileceği düşünülmektedir. 

Bu sonuçlardan hareketle ülkemizde, lise eğitiminin sonlarında başlayan meslek seçiminin daha da 

bilinçli bir şekilde, bireyin ilgi yetenek ve değerleri ekseninde yapılması mesleğe aidiyet açısından büyük 

önem taşımaktadır. Örgüte insan kaynağı seçiminde ya da öğrenci seçiminde bireylerin ilgi duyduğu 

alanlar ile yeteneklerinin uyuştuğu alanlara ayrılması onların mesleki bağlılıklarını artıracaktır.  İnsan 

kaynağı ya da öğrenci seçiminde bireylerin ilgi ve yeteneklerinin uyumunun sorgulanması ve uygun 

olanlara yerleştirilmesi o kuruma önemli katkı sağlayacaktır. 

Araştırmanın bir başka sonucu da, otoriter/baskıcı baba tutumuna sahip olan üniversite 

öğrencilerinin aileye ait olma düzeylerinin; baba tutumu demokratik, mükemmeliyetçi, aşırı hoşgörülü ve 

koruyucu olan üniversite öğrencilerine göre daha düşük olduğudur. Bu sonuç, aileye ait olma duygusunun 

ebeveyn tutumu ile yakın ilişki içerisinde olduğunu göstermekle birlikte, otoriter/baskıcı bir tutumun 

arkadaş grubuna ve mesleğe aidiyet duygusunu da olumsuz etkileyebileceğini düşündürmektedir. 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlarından hareketle ileride yapılacak araştırma ve çalışmalarda;  

• Bireyin ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan temel ihtiyaçlarından birisi olan ait olma 

ihtiyacının daha geniş kitlelerle ve ait olma duygusuyla ilişkili daha çeşitli değişkenlerle tekrar ele 

alınarak incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı, 

• Aidiyet duygusunun ilk olarak ailede, ardından eğitim kurumlarında ve nihayetinde iş 

hayatında bireyin kişiliğinin bir parçası haline geldiği dikkate alındığında; öncelikle ailelere yönelik 

sağlıklı birey yetiştirme konusunda eğitim programları hazırlanmasının farkındalık sağlama ve aileye 

aidiyetin arttırılması açısından yararlı olacağı, 

• Ülkemizde çoğu zaman bilinçsizce yapılan meslek seçiminin profesyonel olarak 

yapılması amacıyla; ilgi, yetenek ve değerlerin ölçülmesi suretiyle liselerde rehberlik servisleri 

tarafından sunulan mesleki rehberlik hizmetlerinin daha da etkin bir şekilde yapılmasının, bu süreçte 

aileler ile işbirliğinin sıkı tutulmasının mesleğe aidiyet açısından faydalı olacağı 
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• Bir mesleğe ya da okula yapılan seçimlerde bireylerin aile ve grup bağlılık düzeylerinin 

ölçülmesinin, ilgi ve yeteneklerinin uyuştuğu alanlara tefrik edilmelerinin mesleki bağlılığı 

artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarıyla ders çalışma alışkanlıklarının 
incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İzmir’in Konak ilçesinin anadolu 
liselerinde öğrenim görmekte olan 10 ve 11. Sınıf öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 236’sı 
kız ve 184’ü erkek olmak üzere, toplam 420 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak Akademik 
Erteleme Ölçeği (Çakıcı, 2003) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kisisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin 
analizi, normallik dağılımı şartının sağlandığı durumlarda Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA), normallik dağılımının sağlanamadığı durumlarda Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H teknikleri 
kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, lise öğrencilerinin kendilerini başarılı buldukları dersler, bir günde ders 
çalışmaya ayrılan zaman dilimi, ders çalışmak için tercih edilen zaman dilimi, sınavlara çalışılmaya başlanılan 
zaman dilimi, okul saatleri dışında zamanı değerlendirme alışkanlıklarına göre akademik erteleme davranışlarının 
farklılaştığını ortaya koymaktadır. Ancak dershaneye gidip gitmeme durumuna göre lise öğrencilerinin akademik 
erteleme davranışlarının farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erteleme, akademik erteleme, benlik saygısı. 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to investigate academic procrastination behavior and study lesson habits of 
high school. The universe is consisted of all 10th and 11th grade students attending anatolian high schools in Konak, 
Izmir during 2012–2013 academic year. The sample is consisted of 236 girls and 184 boys, totally 420 students. 
Data was collected by Academic Procrastination Scale (Çakıcı, 2003) and a questionnaire which was developed by 
the researcher. Data was analyzed when the normal theory assumptions can be provided, the data analyzed by 
Independent Sample t Test and One –Way ANOVA; when the normal theory assumptions cannot be provided the 
data analyzed by Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H.  

The results show that academic procrastination of high schools change according to the courses that they 
think they’re good at, allowance level, time for studying a day, preferred time for studying, period for starting to 
study for exams, time using (routines) out of school. However, it’s found that academic procrastination doesn’t 
change according to the situation about going to an extra training center or not. 

Key Words: Procrastination, academic procrastination, study lesson habit. 
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GİRİŞ 

Hemen herkesin yaşamın birçok alanında yapması gereken işleri, yerine getirmesi gereken görev 

ve sorumlulukları vardır. Ancak farklı nedenlerden dolayı, yerine getirilmesi gereken işlerin ya da 

sorumlulukların özellikle ergenler tarafından ertelendiği, son anlara bırakıldığı sıklıkla gözlenen bir 

durumdur.  

Erteleme davranışı; bazı amaçlara ulaşmak için gerekli olanı geciktirme eğilimi, bugün 

yapılmasında yararlı olacak bir işi yarına bırakmak olarak tanımlanmaktadır (Lay, 1986; Dryden, 2000). 

Erteleme konusuna ilişkin Türkçe’de bu olguyu karşılayacak bir kavram tam olarak bulunmamaktadır. 

İngilizce’de “procrastination” kavramı ile karşılık bulan bu olgu dilimizde, “işleri son ana bırakma”, “son 

dakikacılık”, “erteleme” ve “geciktirme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılmıştır.  

Erteleme davranışı başlangıçta kişiye oldukça keyif verici olmakta; ancak sonuçlarıyla 

karşılaştıkça kişide kaygı ve başarısızlık yaratan bir duruma dönüşmektedir. Bazen, meslek seçimine 

karar vermek ya da sağlıkla ilgili sıkıntı duyulan bir konuda doktora başvurmayı ertelemek gibi önemli ve 

öncelikli işlerde olabilmektedir. Kimi zaman da gündelik yaşamda küçük gibi görünen odanın toplanması, 

bir arkadaşın aranması gibi işlerde de olabilmektedir. Ertelenen iş ne olursa olsun sonuç aynı olmakta, 

ertelenen iş bir diğer işi etkilemektedir. Kişinin yaşamında yolunda gitmeyen durumlara neden olduğunda 

bu keyfî davranışın sorun oluşturduğu anlaşılmaktadır (Aydoğan, 2008).  

Erteleme sorunu yaşayan kişilerin niyetleri ve davranışları arasında büyük bir tutarsızlık 

bulunmaktadır. Bu kişiler, çalışma projelerine büyük bir iyi niyet ve cesaretle yaklaşıyor gibi 

görünmelerine karşın isteklerinde uzun süre sebat edememekte ve zamanında eyleme geçmeyi 

başaramamaktadırlar. Bu kişiler, amaçlarına ulaşmak için gerekli çaba ve azmi göstermede aşırı 

zorlanmaktadırlar. Hiç çalışmayan ya da çok az çalışan ve herhangi bir şekilde güdülenmeyen 

öğrencilerin istek ve davranışları arasında herhangi bir tutarsızlık yoktur. Bu yönüyle akademik erteleme 

davranışı gösteren öğrencilerden ayrılırlar (Schouwenburg, H. C., Lay, C.H., Pychyl, T. A. ve Ferrari, J. 

R., 2004). 

Erteleme, iki kısımda ele alınmaktadır; “kişilik özelliği olarak erteleme” ya da “kronik erteleme” 

ve “durumsal ertelemedir.” Kişilik özelliği olarak ya da kronik erteleme; bireyin çevresiyle baş edebilme 

sürecinde yetersizlik ve çaresizlik duyguları yaşamasına neden olabilen bir davranıştır. Kronik 

ertelemeyi; a) nevrotik erteleme b) kompulsif erteleme c) karar almayı erteleme şeklinde sınıflandırmak 

mümkündür (Kağan,  2009). Durumsal erteleme ise, yaşamın belirli dönemlerinde ortaya çıkan, kronik 

ertelemeye göre daha az görülen ve tipik olmayan bir davranıştır. Durumsal erteleme davranışı gösteren 

bireyler için, bir projeye hem başlamak hem de başladıktan sonra bitirmek oldukça zordur. Dolayısıyla 

kronik erteleme ile durumsal erteleme arasında bir köprü vardır. İnsanların pek çoğu bu köprüde ortalarda 
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bir yerlerde yer almaktadır (Dryden, 2000; Johnson, ve diğerleri, 1995; Milgram, Mey-Tal,ve Levison, 

1998; Roberts, 1997; akt. Kağan,  2009).  

Durumsal erteleme, genel erteleme ve akademik erteleme olarak ikiye ayrılır: Genel erteleme, 

günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan vergileri, faturaları zamanında yatırmama, randevulara geç kalma, 

pazartesi gününe hazır olması gereken bir evrakı salı ve daha ertesi günlere bırakma, aileden birine hediye 

almayı ve ona telefon açmayı ihmal etme gibi gündelik konularla ilgili geciktirmeleri kapsamaktadır. 

Akademik erteleme ise, özellikle okullarda öğrencilerden beklenen sınavlara hazırlanma, ödev yapma, 

akademik danışmanla yapılacak toplantıyı ve projeleri tamamlama gibi alanlarda görülen bir sorundur. 

Senecal, Koestner ve Vallerand (1995; akt. Akbay, 2009) akademik erteleme davranışını, bireyin yerine 

getirmesi gereken akademik görevlerini zamanında yapmamış olmasına bağlı olarak, yüksek düzeyde 

stres yaşayana kadar bu görevleri yapmaya başlamama olarak tanımlamaktadır. Akademik erteleme 

davranışı, öğrencinin akademik başarısızlık yaşaması (Burka ve Yuen, 1983; Ferrari ve diğerleri, 1995; 

Knaus, 1998), zor derslerden geri kalması (Rothblum, Solomon ve Murakami, 1986), okul devamsızlığı 

yapması ve okulu bırakması gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Araştırma konusunun akademik erteleme ve ders çalışma alışkanlıkları bağlamında ele 

alınmasının nedeni, bu kavramların insanın okulda ve hayattaki başarısında, ruh sağlığı üzerinde etkili 

olması ve bu kavramların öneminin son yıllarda giderek artmasıdır. Erteleme davranışının herkes 

tarafından yapılmasına karşın öğrencilerde % 70' e varan oranlarda görünmesi, bu alışkanlığın okul 

sonrasındaki hayatta da devam ediyor olması (Harriot ve Ferrari 1996 ) ve bu öğrencilerin tembel, 

disiplinsiz olarak algılanmaları ( Owens ve Newbegin 1997), davranışın pek çok kişisel ve toplumsal 

zarara neden olması (verimin düşmesi, işgücü kaybı gibi) bu davranışı azaltacak tedbirlerin okul 

ortamında alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Alan yazında akademik erteleme davranışıyla ilgili 

yapılan çalışmaların büyük oranda üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı, lise öğrencileri üzerinde 

yapılan çalışmaların sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle de akademik erteleme davranışıyla ilgili 

Türkiye’de yapılan çalışmaların az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bu alandaki boşluğun 

doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte okul; gerçek yaşamdan farklı olarak, hata yapmanın göreceli olarak daha fazla 

kabul edilebileceği, değerlendirici değil, geliştirmeye yönelik eleştirilerin verilebileceği daha uygun bir 

ortamdır. Dolayısıyla bu çalışmada, lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puanlarıyla ders 

çalışma alışkanlıkları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda şu temel sorulara cevap aranmıştır:  

a) Lise öğrencilerinin kendilerini başarılı buldukları derslere göre akademik erteleme 

davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  
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b) Lise öğrencilerinin dershaneye gidip gitmemelerine göre akademik erteleme davranışı 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

c) Lise öğrencilerinin bir günde ders çalışmaya ayırdığı zaman dilimine göre akademik 

erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

d) Lise öğrencilerinin sınavlara çalışmaya başladığı zaman dilimine göre akademik erteleme 

davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

e) Lise öğrencilerinin ders çalışmak için tercih edilen zaman dilimine göre akademik 

erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

f) Lise öğrencilerinin okul saatleri dışında zamanı değerlendirme alışkanlıklarına göre 

akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Bu araştırma ile elde edilecek bulgular; liselerde akademik erteleme davranışının doğasının 

anlaşılması, akademik erteleme davranışı alan yazınına katkılar sağlaması, lise öğrencilerinin akademik 

erteleme davranışı üzerinde etkili olan faktörlerin daha iyi anlaşılması, eğitim ortamında ve klinik 

ortamda sağaltım çalışmalarına katkıda bulunması açısından, liselerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

biriminde çalışan, psikolojik danışmanlara, psikologlara, ruh sağlığı alanında çalışanlara ve lise 

öğrencilerine, akademik erteleme davranışının kaynağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere önemli bir 

bilgi kaynağı olabilecektir. Ayrıca bu çalışmanın, lise başarısızlık sorununun çözümlenmesine katkıda 

bulunması umulmaktadır. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada betimsel, nedensel karşılaştırma ve korelasyonel modeller bir arada 

kullanılmaktadır. Betimsel araştırmanın temel amacı bir grubun belirli özelliklerini tam ve dikkatli bir 

biçimde ortaya koymaktır. Nedensel karşılaştırma araştırma modelinde araştırma kapsamına giren 

katılımcılara veya koşullara müdahale etmeksizin katılımcılara ait farklılıkların nedenlerini veya 

sonuçlarını incelemek hedeflenmektedir. Korelasyonel araştırmalar ise iki ya da daha fazla değişken 

arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2012). 

 

Evren ve Örneklem 
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Bu araştırmanın evrenini İzmir İli Konak İlçesi’nde yer alan anadolu liselerinde okuyan 

öğrenciler oluşturmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında İzmir İli Konak İlçesi’nde 11 anadolu 

lisesinde toplam 5400 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Araştırmanın evreninde yer alan okullar ve öğrenci sayıları Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 2.Araştırma Evreninde Yer Alan Okulların ve Öğrenci Sayılarının Dağılımı 

Okul Adı Öğrenci Sayıları 
Atatürk Lisesi (İngilizce) 960 
Atatürk Lisesi (Almanca) 120 
Atatürk Lisesi (Fransızca) 120 
İzmir Kız Lisesi 720 
Konak Anadolu Lisesi 720 
Konak Hürriyet Anadolu Lisesi 480 
Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi 480 
Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi 360 
Namık Kemal Lisesi 480 
50. Yıl Anadolu Lisesi 600 
Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi 360 
Toplam 5400 

 
Araştırmaya katılacak öğrencilerin belirlenmesinde ise tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Buna göre İzmir İli Konak İlçesindeki Anadolu liseleri 2011 SBS taban puanlarına göre yüksek orta ve 

düşük başarı olarak 3 tabakaya ayrılmıştır. Tabakalamada 2011 SBS taban puanlarının ortalamasının bir 

standart sapma üstünde olan okullar başarısı yüksek, ortalamanın bir standart sapma altında olan okullar 

başarısı düşük ve bu arada kalanlarda orta derecede başarılı okullar olarak belirlenmiştir.  

Buna göre araştırmanın evreninde yüksek başarı grubunda bir okul, düşük başarı grubunda iki 

okul, orta derecede başarılı okullar grubunda da sekiz okul yer almaktadır.   

Araştırma örnekleminin belirlenmesi için ilk olarak uygun örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. 

Buna göre %5 hata payı ve %95 güven aralığı için uygun örneklem büyüklüğü 420 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın evreninde yer alan okulların başarı oranları ve ulaşılacak öğrenci sayısı dikkate 

alınarak yüksek başarıyı temsil eden okullardan bir okulun, orta başarıyı temsil edecek okullardan iki 

okulun, düşük başarıyı temsil eden okullardan bir okulun araştırmanın örneklemine dahil edilmesine karar 

verilmiştir. Bu okulların belirlenmesinde ise bir random yöntemi olan tesadüfi sayılar tablosu 

kullanılmıştır. Bunun sonucunda da bu araştırmada uygulama yapılacak okullar Atatürk Lisesi, Selma 

Yiğitalp Anadolu Lisesi, 50.Yıl Anadolu Lisesi, Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi olarak 

belirlenmiştir. Araştırmaya her okulun 10. ve 11.  sınıf düzeyinden ikişer şube alınmasına karar 

verilmiştir. Okullardaki şubelerin belirlenmesinde de tesadüfi sayılar tablosu kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde; öğrencilerin erteleme eğilimlerini 

belirlemek amacıyla Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” ve araştırmacı 

tarafından hazırlanan Kisisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verileri toplamak amacıyla gerekli izin 

alındıktan sonra “Akademik Erteleme Ölçeği” ardından “Kişisel Bilgi Formu” araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce ölçeklerle ilgili yönergeler okunmuş ve uygulamayla ilgili 

bilgi verilmiştir 

Akademik Erteleme Ölçeği: Bu araştırmada, öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını 

belirlemek amacıyla Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Akademik Erteleme Ölçeği, öğrencilerin öğrenim yaşantılarında yapmakla sorumlu oldukları görevleri 

içeren (ders çalışma, sınavlara hazırlanma, proje hazırlama gibi) 12 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere 

toplam 19 ifadeden oluşmaktadır. Bu ölçekte yer alan ifadelere verilen tepkiler “beni hiç yansıtmıyor”, 

“beni çok az yansıtıyor”, “beni biraz yansıtıyor”, “beni çoğunlukla yansıtıyor”, “beni tamamen 

yansıtıyor” biçiminde olmak üzere beş basamaklı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Ölçek akademik 

erteleme içeren bir ifadeye “beni hiç yansıtmıyor” seçeneğini işaretleyenler 1, “beni tamamen yansıtıyor” 

seçeneğini işaretleyenler 5 puan alacak biçimde tek yönlü puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 95, en düşük puan 19’dur. Ölçekten alınan yüksek puan, öğrencilerin akademik erteleme 

davranışı sergilediğini göstermektedir (Çakıcı, 2003). 

Akademik Erteleme Ölçeği’nin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin 1. Faktörü için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .89, 2. Faktörü için hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı .84’dür.Spearman Brown İki yarım test güvenirliği, 10 maddelik birinci yarım test için .87, 9 

maddelik ikinci yarım test için .86 olmak üzere toplam .85 olarak hesaplanmıştır.  

Akademik Erteleme Ölçeği’nin 65 lise öğrencisine on yedi gün ara ile uygulanmasından 

hesaplanan test-tekrar test korelasyon katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı 1. Faktör için .80, 2. Faktör için .82 olarak hesaplanmıştır (Çakıcı, 2003). Ancak açıklanan 

varyanslar incelendiğinde iki faktörün, toplam varyansın  % 49.060’ını açıkladığı, birinci faktörün de 

açıkladığı varyansın % 41. 884 olması sebebiyle ölçeğin tek boyutlu olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,880 bulunmuştur. 

Sonuç olarak, bu araştırmada kullanılan Akademik Erteleme Ölçeğinin yapılan geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları sonucunda, geçerlik ve güvenirlik kriterlerini karşıladığı görülmektedir.  

 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ile 
diğer bağımsız değişkenlere ilişkin verilerini elde etmek amacıyla, araştırmacı tarafından literatür 
taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan bu form ile lise öğrencilerinin 
kendilerini başarılı buldukları dersler, bir günde ders çalışmaya ayrılan zaman dilimi, ders çalışmak için 
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tercih edilen zaman dilimi, sınavlara çalışılmaya başlanılan zaman dilimi, okul saatleri dışında zamanı 
değerlendirme alışkanlıkları, dershaneye gidip gitmeme durumları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Veri Çözümleme Teknikleri 

Verilerin çözümlenmesi  “SPSS for Windows 17.00” programıyla yapılmıştır. Akademik 

erteleme davranışına ilişkin puanlar çeşitli demografik değişkenlere göre test edilmeden önce 

Kolmogorov-Smirnov testi, çarpıklık değerleri ve histogram grafiklerine bakılarak veri setinin normal 

dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Veri setinin normalliğine ilişkin yapılan analiz sonuçları 

Tablo 2’de verilmektedir: 

Tablo 2.Normallik Dağılımı Analizi Sonuçları 

   Akademik Erteleme 
 

Kolmogorov-Smirnov Z 
 

 0,893     

P  0,402 

 Çarpıklık  0,50 

*p<0,05 

Normal bir dağılımda Kolmogorov-Sminov testi sonucunda elde edilen p değerinin 0,05’den 

büyük olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2012). Tablo 2’de görüldüğü gibi Kolmogorov-Sminov testi 

sonucunda akademik erteleme ( Z(400)= 0,893; p= 0,402) için elde edilen p anlamlılık değerinin 0,05’den 

büyük olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre akademik erteleme ölçeğinden alınan puanlar normal dağılım 

göstermektedir. 

Normal bir dağılımda çarpıklık katsayısı değerinin +1 ile -1 sınırları içinde kalması 

beklenmektedir (Büyüköztürk, 2012). Tablo 2 incelendiğinde akademik erteleme (0,50) için hesaplanan 

çarpıklık katsayısı değerlerinin +1 ile -1 sınırları içinde kaldığı saptanmıştır. Buna göre, çarpıklık 

katsayısı değerleri normallik dağılımı şartını sağlamak için yeterlidir. 

Analiz sonuçlarına ek olarak, veri setinin dağılımını incelemek amacıyla, histogram grafikleri 

çizdirilmiştir. Çizdirilen histogram grafikleri, Kolmogorov-Smirnov testinin akademik erteleme 

ölçeğinden alınan puanların normal dağılım gösterdiği bulgusuna paralellik göstermektedir. 

Yapılan incelemeler sonucunda normal dağılım şartı sağlandığı için parametrik test 

yöntemlerinden Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı teknikleri kullanılmıştır. Bütün testler sosyal bilimlerde tercih 

edilen 0,05 anlam düzeyinde gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 
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Araştırmanın birinci alt problemi; “Lise öğrencilerinin kendilerini başarılı buldukları derslere 

göre akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

Lise öğrencilerinin kendilerini başarılı buldukları derslere göre akademik erteleme davranışı 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Kendilerini Başarılı Buldukları Derslere Göre Akademik Erteleme 

Davranışı Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Değişken Varyansın kaynağı KT SD KO F p 
 
Anlamlı Fark 

Akademik 
Erteleme 

Gruplar arası 2980,861 3 993,620 
5,952 0,001* 

Sözel<Sayısal 
TM< Sayısal 
Yabancı dil< Sayısal 

Gruplar içi 69451,851 416 166,952 
 Toplam 72432,712 419  

*p<0,05 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, kendilerini başarılı buldukları derslere göre lise öğrencilerinin 

akademik erteleme davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; akademik erteleme (F(3,416)= 5.952, p= 0.001) puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak üzere tamamlayıcı post-

hoc LSD çoklu karşılaştırma testi analiz teknikleri uygulanmıştır. Tamamlayıcı post-hoc LSD çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, kendisini sayısal derslerde daha başarılı bulan lise öğrencilerinin akademik 

erteleme davranışı puan ortalamalarının, kendisini sözel, Türkçe-matematik ve yabancı dil alanındaki 

derslerde daha başarılı bulan ergenlerin  akademik erteleme davranışı puan ortalamalarından istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<,05). 

Araştırmanın ikinci alt problemi; “Lise öğrencilerinin dershaneye gidip gitmemelerine göre 

akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

Lise öğrencilerinin dershaneye gidip gitmemelerine göre akademik erteleme davranışı puanlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t-testi analizi yapılmıştır. 

Yapılan analize ilişkin sonuçlara Tablo 4’te yer verilmektedir. 

Tablo 4. Lise Öğrencilerinin Dershaneye Gidip Gitmeme Durumuna Göre Akademik Erteleme 

Davranışı Puanlarının Bağımsız Örneklemler İçin t-Testi Sonuçları 

Değişken 
Dershaneye gidip gitmeme 
durumu n X  SS  SD t P 
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Akademik 
Erteleme 

Evet 245 58,00 12,91 
418 0,486 0,627 

Hayır 175 57,37 13,49 
 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler için t-testi sonucunda, dershaneye gidip 

gitmemelerine göre lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları (t418= 0,486; p= 

0,627) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı saptanmıştır.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi; “Lise öğrencilerinin bir günde ders çalışmaya ayırdığı 

zaman dilimine göre akademik erteleme davranışları puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Lise öğrencilerinin  bir günde ders çalışmaya ayırdığı zaman dilimine göre akademik erteleme 

davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları Tablo 5’te verilmektedir. 

Tablo 5.Lise Öğrencilerinin Bir Günde Ders Çalışmaya Ayırdığı Zaman Dilimine Göre 

Akademik Erteleme Davranışı Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Varyansın kaynağı KT SD KO F p Anlamlı Fark 

Akademik 
Erteleme 

Gruplar arası 20534,717 4 5133,679 

41,051 0,000* 

5<4, 5<3, 5<2, 
5<1 
4<3, 4<2, 4<1, 
3<2 
 3<1, 2<1 

Gruplar içi 51897,995 415 125,055 
Toplam 72432,712 419  

*p<0,05 
Tablo 5’te görüldüğü gibi, bir günde ders çalışmaya ayırdığı zaman dilimine göre lise 

öğrencilerinin  akademik erteleme davranışı puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; akademik erteleme (F(4,415)= 41.051, 

p= 0.000) puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak üzere tamamlayıcı post-

hoc LSD çoklu karşılaştırma testi analiz teknikleri uygulanmıştır. Tamamlayıcı post-hoc LSD çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, bir günde ders çalışmaya ayrılan süre azaldıkça akademik erteleme 

davranışı puan ortalaması da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış göstermektedir. Bir günde ders 

çalışmaya hiç zaman ayırmayan lise öğrencilerinin akademik erteleme puan ortalamalarının, bir günde 

ders çalışmaya 0-1 saat, 1-2 saat, 2-3 saat ve 3 saat ve üstü zaman ayıran lise öğrencilerinin  akademik 

erteleme puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır(p<0,05). 

Araştırmanın dördüncü alt problemi; “Lise öğrencilerinin sınavlara çalışmaya başladığı zaman 

dilimine göre akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ” şeklinde 

ifade edilmektedir. 
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Lise öğrencilerinin  sınavlara çalışmaya başladığı zaman dilimine göre akademik erteleme 

davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları Tablo 9’da verilmektedir. 

Tablo 6. Lise Öğrencilerinin Sınavlara Çalışmaya Başladığı Zaman Dilimine Göre Akademik 

Erteleme Davranışı Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Varyansın kaynağı KT SD KO F p Anlamlı Fark 

Akademik 
Erteleme 

Gruplar arası 27286,371 4 6821,593 

62,706 0,000* 

5<4, 5<3, 
5<2, 5<1 
4<3, 4<2, 
4<1, 3<2 3<1, 
2<1 

Gruplar içi 45146,341 415 108,786 
Toplam 72432,712 419  

*p<0,05 
Tablo 6’da görüldüğü gibi, sınavlara çalışmaya başladığı zaman dilimine göre lise öğrencilerinin  

akademik erteleme  puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda; akademik erteleme (F(4,415)= 62.706, p= 0.000) puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak üzere tamamlayıcı post-

hoc LSD çoklu karşılaştırma testi analiz teknikleri uygulanmıştır. Tamamlayıcı post-hoc LSD çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, sınavlara hiç çalışmadığını belirten ergenlerin akademik erteleme davranışı 

puan ortalamalarının, sınavlara  son gün, 2 gün önce, 3 ve üstü ile düzenli olarak çalışırım diyen 

ergenlerin akademik erteleme puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sınavlara çalışmaya başlanılan süre azaldıkça akademik erteleme davranışı 

puan ortalaması da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış göstermektedir. 

Araştırmanın beşinci alt problemi; “Lise öğrencilerinin ders çalışmak için tercih edilen zaman 

dilimine göre akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ” şeklinde 

ifade edilmektedir. 

Lise öğrencilerinin  ders çalışmak için tercih edilen zaman dilimine göre akademik erteleme 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçları Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Lise Öğrencilerinin  Ders Çalışmak İçin Tercih Edilen Zaman Dilimine Göre Akademik 

Erteleme Davranışı Puanlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Varyansın kaynağı KT SD KO F p Anlamlı Fark 

Akademik 
Erteleme 

Gruplar arası 5232,134 4 1308,034 
8,078 0,000* 

5<4, 5<3, 
5<2, 5<1 
4<1 

Gruplar içi 67200,578 415 161,929 
 Toplam 72432,712 419  
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*p<0,05 
Tablo 7’de görüldüğü gibi, ders çalışmak için tercih edilen zaman dilimine göre lise 

öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; akademik erteleme (F(4,415)= 8.078, p= 0.000) 

puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak üzere tamamlayıcı post-

hoc LSD çoklu karşılaştırma testi analiz teknikleri uygulanmıştır. Tamamlayıcı post-hoc LSD çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, derslerine gece geç saatlerde çalışanların; sabah, öğle, öğleden sonra ve 

akşam saatlerinde çalışanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az akademik erteleme 

davranışında bulundukları saptanmıştır (p<0,05). Bunun yanında derslerine sabahları çalıştığını belirten 

lise öğrencilerinin  akademik erteleme davranışı puan ortalamaları, akşam saatlerinde çalışan lise 

öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha yüksektir (p<0,05).  

Araştırmanın altıncı alt problemi; “Lise öğrencilerinin okul saatleri dışında zamanı 

değerlendirme alışkanlıklarına göre akademik erteleme davranışı puanları arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır? ” şeklinde ifade edilmektedir. 

Lise öğrencilerinin okul saatleri dışında zamanı değerlendirme alışkanlıklarına göre akademik 

erteleme davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 8’de verilmektedir. 

Tablo 8. Lise Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Zamanı Değerlendirme Alışkanlıklarına Göre 

Akademik Erteleme Davranışı Puanları Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişken Varyansın kaynağı KT SD KO F p 
 
Anlamlı Fark 

Akademik 
Erteleme 

Gruplar arası 5691,832 7 813,119 
5,019 0,000* 

5<1, 5<2, 5<3 
5<6, 5<8, 4<1 
4<2, 4<3, 4<6 4<8 

Gruplar içi 66740,880 412 161,992 
 Toplam 72432,712 419  

*p<0,05 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, okul saatleri dışında zamanı değerlendirme alışkanlıklarına göre lise 

öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; akademik erteleme (F(7,412)= 5.019, p= 0.000) 

puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak üzere tamamlayıcı post-

hoc LSD çoklu karşılaştırma testi analiz teknikleri uygulanmıştır. Tamamlayıcı post-hoc LSD çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, okul saatleri dışında kitap okuma ve ders çalışma alışkanlığına sahip olan 
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ergenlerin; arkadaşlarıyla vakit geçiren, spor yapan, bilgisayar ve internetle ilgilenen, müzik dinleyen ya 

da herhangi bir enstrüman çalan, görsel sanatlarla ( sinema, tiyatro, TV) ilgilenenlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha az akademik erteleme davranışında bulundukları saptanmıştır (p<0,05). 

Bunun yanında okul saatleri dışında boş zamanlarını ailesine evde ya da işyerinde yardım ederek 

çalıştığını belirten ergenlerin akademik erteleme davranışı puan ortalamalarının istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı saptanmıştır (p<0,05). 

TARTIŞMA 

Lise Öğrencilerinin Kendilerini Başarılı Buldukları Dersler ile Akademik Erteleme 

Davranışı İlişkisi 

Araştırmada lise öğrencilerinin kendilerini başarılı buldukları derslerin akademik erteleme 

davranışları üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Kendisini sayısal derslerde daha başarılı bulan 

lise öğrencileri, kendisini sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil alanındaki derslerde başarılı bulan öğrencilere 

göre daha fazla akademik erteleme davranışı, göstermektedir.  

Balkıs (2006) öğretmen adayları üzerinde yapmış olduğu çalışmada sayısal puan türüyle öğrenci 

alan bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının, sözel ve eşit 

ağırlık puan türüne göre öğrenci alan alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik erteleme 

davranışlarından daha yüksek olduğunu bulmuştur.  

Kandemir (2010) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada akademik erteleme davranışı 

puanlarının Öğrenci Seçme Sınavı’ndaki alanlarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini bulmuştur. 

Eşit ağırlık puanıyla gelen üniversite öğrencilerinin sözel puanla gelen üniversite öğrencilerine göre daha 

fazla akademik erteleme davranışı sergiledikleri sonucunu bulmuştur.  

Sonuçlar Balkıs’ın (2006) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Bunun yanında Aydoğan (2008) 

lise son sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada ve Sarıoğlu (2011) öğretmen adayları üzerinde 

yaptığı araştırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri alanın akademik erteleme davranışı üzerinde etkili 

olmadığı bulgusuyla farklılık göstermektedir. 

Her alanın ders olarak işlenen konu içeriklerinin zorluk derecesi, çalışma yöntemlerinin farklılığı, 

verilen ödevlerin miktarı sonucunda konuya ayrılan zaman gereksiniminin artması, bu derslerin ne kadar 

işe yarayacağı algısıyla beraber gündelik yaşamda öğrencinin işlediği derslerle karşılaşabilirliği yönüyle 

derse karşı olumsuz algı geliştirmesi sonucunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi akademik 

erteleme davranışı sergilemesine sebep olabilir. 

Lise Öğrencilerinin Dershaneye Gidip Gitmemeleri ile Akademik Erteleme Davranışı İlişkisi 
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Araştırmada lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının dershaneye gidip gitmeme 

durumundan etkilenmediği sonucu bulunmuştur. Alan yazında lise öğrencilerinin dershaneye gitme 

durumunun akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisinin incelendiği başka araştırmaya 

rastlanmamıştır. 

Lise öğrencilerinin yaşamında; sorumluluk duygusu, çalışma disiplini, akademik görevlerin 

zamanında yapılmasında önemlidir. Dershaneye gitmenin öğrencilerin sorumluluk duygusunun 

gelişmesinde, çalışma disiplininin oluşmasında, ders çalışma alışkanlığı kazanmasında, akademik 

konulardaki erteleme davranışında belirleyici olmadığı söylenebilir. 

Lise Öğrencilerinin Bir Günde Ders Çalışmaya Ayırdığı Zaman Dilimi ile Akademik Erteleme 

Davranışı İlişkisi 

Araştırmada lise öğrencilerinin  bir günde ders çalışmaya ayırdığı zaman diliminin akademik 

erteleme davranışları üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Bir günde ders çalışmaya ayrılan süre 

azaldıkça akademik erteleme davranışı da artış göstermektedir. Alan yazında lise öğrencilerinin bir günde 

ders çalışmaya ayırdığı zaman durumunun akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisinin incelendiği 

başka araştırmaya rastlanmamıştır. 

Lise Öğrencilerinin Sınavlara Çalışmaya Başladığı Zaman Dilimi ile Akademik Erteleme Davranışı 

İlişkisi 

Araştırmada lise öğrencilerinin sınavlara çalışmaya başladığı zaman diliminin akademik erteleme 

davranışları üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Sınavlara çalışmaya başlanılan süre azaldıkça 

akademik erteleme davranışı da artış göstermektedir. Alan yazında lise öğrencilerinin sınavlara çalışmaya 

başladığı zaman diliminin akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisinin incelendiği başka araştırmaya 

rastlanmamıştır. 

Lise Öğrencilerinin Ders Çalışmak İçin Tercih Ettikleri Zaman Dilimi ile Akademik Erteleme 

Davranışı İlişkisi 

Araştırmada lise öğrencilerinin ders çalışma zaman diliminin akademik erteleme davranışları 

üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Derslerine gece geç saatlerde çalışan lise öğrencilerinin; 

sabah, öğle, öğleden sonra ve akşam saatlerinde çalışanlara göre daha az akademik erteleme davranışında 

bulunmaktadırlar. Bunun yanında derslerine sabahları çalıştığını belirten lise öğrencileri akşam 

saatlerinde çalışanlara göre daha fazla akademik erteleme davranışı göstermektedirler. Sonuçlar Balkıs’ın 

(2006) çalışması ile benzerlik göstermektedir.  

Özellikle büyükşehirde öğrenim gören lise öğrencilerinin fiziksel olarak okullarına uzak olmaları 

ve sabahın erken saatlerinde ulaşım vasıtalarına binmek zorunda olmalarından dolayı zaman kaybı 
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yaşadıkları düşünülmektedir. Bunun sonucunda sabah ve öğleden sonra ders çalışan öğrencilerin verimli 

ders çalışma yöntemlerini uygulayamadığı söylenebilir.  

Lise Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Zamanı Değerlendirme Alışkanlıkları ile Akademik 

Erteleme Davranışı İlişkisi 

Araştırmada lise öğrencilerinin okul saatleri dışında zamanı değerlendirme alışkanlıklarının 

akademik erteleme davranışları üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Okul saatleri dışında kitap 

okuma ve ders çalışma alışkanlığına sahip olan lise öğrencileri, arkadaşlarıyla vakit geçiren, spor yapan, 

bilgisayar ve internetle ilgilenen, müzik dinleyen ya da herhangi bir enstrüman çalan, görsel sanatlarla ( 

sinema, tiyatro, TV) ilgilenenlere göre daha az akademik erteleme davranışında bulunmaktadır. Bunun 

yanında okul saatleri dışında boş zamanlarını ailesine evde ya da işyerinde yardım ederek çalıştığını 

belirten lise öğrencilerinin  istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha az akademik erteleme davranışı 

gösterdikleri sonucu bulunmuştur.  

Özel ve Bayraktar (2004), ilkögretimde ögrenim gören ögrenciler üzerinde yaptıkları bir 

çalısmada anne babanın egitim düzeyi ile çocuklarının kitap okuma ve boş zamanını etkili 

degerlendirmeleri arasında dogrusal bir iliski olduğunu rapor etmişlerdir. Anne babanın eğitim düzeyi 

artıkça, çocukların okudukları kitap sayısında da anlamlı düzeyde bir artış görüldügünü rapor etmislerdir. 

 

 

ÖNERİLER 

 

Bu araştırmada ortaya konduğu gibi, akademik erteleme ve ders çalışma alışkanlıkları kavramı 

birbiriyle ilişkili ve akademik başarının yanısıra lise öğrencilerinin bu özellikleri kazanmaları hem kendi 

psikolojik sağlıkları hem de bir birey olarak kişilik gelişimleri açısından önem arz etmektedir.  

Öğrencilerin ders çalışma ve zamanı yönetme konusunda bilgilendirilmeleri ve akademik 

erteleme ile baş etmede onlara yardımcı olmak amacıyla pozitif psikoloji kapsamında grup rehberliği 

etkinlikleri düzenlenmesi ve erteleme alışkanlığının azaltılması için deneysel müdahale programları 

hazırlanması, ders çalışma alışkanlıklarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunabilir. 

Eğitim sistemimizin okuldaki örgün eğitimle sınırlı olmadığı bilinciyle radyo ve televizyon 

programlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi devlet destekli eğitici, 

öğretici film ve programların yaygınlaştırılmasıi sağlanabilir. 
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Lise öğrencilerinin yaşamında; sorumluluk duygusu, çalışma disiplini, akademik görevlerin 

zamanında yapılmasında önemlidir. Dershanelerin öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesinde, 

çalışma disiplininin oluşmasında, ders çalışma alışkanlığı kazanmasında, akademik konulardaki erteleme 

davranışında daha etkin görev yapabilmesi adına özel sektörle ortak projeler yürütülebilir. 
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ABSTRACT 

This study presents results from a content analysis of Bologna Process course syllabi of Ethical and Legal 
Issues in Counseling (ELIC) course offered at undergraduate Psychological Counseling and Guidance (PCG) 
programs in Turkey. All programs which made course syllabi available online at university web sites were included 
in the study (N=26). Sections of syllabi regarding course objectives, course content and learning outcomes were 
examined in terms of emerging themes, and key program outcomes were investigated in terms of their ethics 
emphasis. Types of teaching and evaluation strategies; and the kinds of resources used were also identified. Code of 
ethics (46.2 %) was the highest ranking theme among course objectives and learning outcomes (69.2%), and was 
among the top three themes of course content (76.9%). All (100%) programs emphasized acquisition of ethical 
knowledge and skill among their key program outcomes. Teaching and evaluation strategies were traditional, with 
lectures (%100) ranking highest and experiential methods (e.g. role-play, 3.8 %) the lowest; written exams (100%) 
being favored over performance-based (34.6 %) evaluation strategies. Both Turkish and English resources were 
used, with limited variety. Implications for counseling ethics education in Turkey in a European context are 
discussed, and recommendations for future research are provided. 

Key Words: counseling ethics, Bologna Process, syllabi, European Union 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) lisans programlarında verilmekte olan 
Meslek Etiği ve Yasal Konular dersinin Bologna Süreci ders planlarının içerik analizinden sonuçları sunmaktadır. 
Üniversite web sayfalarında bu dersin Bologna Süreci ders planlarını sunmuş olan bütün programlar (N=26) 
araştırma örneklemine dahil edilmiştir. Ders planlarındaki dersin amaçları, ders içeriği ve öğrenme çıktıları 
bölümleri ortak temalar açısından incelenmiş, ayrıca program çıktıları da etik vurguları açısından araştırılmıştır. 
Öğretim ve değerlendirme yöntemleri ile derste kullanılan kaynaklar da belirlenmiştir. Etik kodların öğretimi 
(%46.2) ilk sıradaki ders amacı ve öğrenme çıktısı (%69.2) olmuş, aynı zamanda ilk üç ders içeriği içinde yer 
almıştır (%76.9). Bütün (%100) programlar etik bilgi ve becerileri program çıktıları arasında listelemiştir. Öğretim 
ve değerlendirme yöntemleri daha geleneksel olup, ders anlatımı yöntemi (%100) en yüksek ve daha deneyimsel 
yöntemler (örn. rol oynama, %3.8) en düşük yüzdeye sahip olmuş; yazılı sınavlar (%100) performansa dayalı 
değerlendirme yöntemlerine (%34.6) tercih edilmiştir. Hem Türkçe, hem de İngilizce kaynaklar tercih edilmiş, 
ancak ikisi için de çok sınırlı çeşitlilik gözlenmiştir. Avrupa Birliği çerçevesinde psikolojik danışmanlık etiği 
öğretimi tartışılarak, gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur. 

Key Words: psikolojik danışmanlık etiği, Bologna süreci, ders planları, Avrupa Birliği  
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INTRODUCTION 

Counseling is becoming a global profession across different nations worldwide, with increasing 

emphasis on professionalization. Professional ethics, being critical to professionalization (Eraut, 1996), 

has an ever-growing importance for most professions -including professional counseling. CACREP 

(2009), the pioneering organization that accredits counseling and related programs in the United States, 

emphasizes ethical knowledge and skill competencies in all core curricular areas of counselor training. 

Counselor education programs of all specialty areas at all levels (undergraduate, masters and doctoral) in 

the United States are required to infuse counseling ethics into their whole curriculum while also offering a 

separate, didactic counseling ethics course. Professional organizations such as American Counseling 

Association (ACA, 2014) and American School Counselor Association (ASCA, 2010) in the United 

States set code of ethics for counselors in elaboration. 

In Europe, an accreditation body for counseling and related programs has not been established 

yet, thus the requirements for ethics competencies are not formally defined, and curricular activities may 

vary across counselor education programs in different nations. Professional organizations such as The 

European Association for Counselling (EAC, 2001) in Europe set ethical standards for their members via 

their professional code of ethics. The EAC accredits eligible counselors with a European Certificate of 

Counseling, and pledges to make counseling A European profession across different nations in Europe by 

accrediting counseling and related programs in the future.  

The program that leads to a counseling degree in Turkey is Psychological Counseling and 

Guidance (PCG), which is a four-year undergraduate program offered at education faculties nation-wide. 

In Turkey, an accreditation body for counseling programs doesn’t exist, and Council of Higher Education 

(CHE, 2007) regulates curricular activities of undergraduate PCG programs. Graduate-level counselor 

education programs are also provided at many universities in Turkey without any area-specializations. 

The establishment of PCG programs at Turkish universities dates back to the 1950s via an educational 

reformation as part of the Marshall Plan (Kuzgun, 2011), however, counseling ethics education has 

become the norm only in the recent years. CHE (2007) requires all undergraduate PCG degree programs 

to offer a must-course of counseling ethics titled Ethical and Legal Issues in Counseling (ELIC). Turkish 

Guidance and Counseling Association (TGCA, 2006) is a pioneering professional organization for 

counselors in Turkey, and sets ethical standards for its members. Both EAC (2001) and TGCA (2006) set 

ethical standards only in general terms emphasizing ethical principles, confidentiality, boundaries and 

working within professional competencies, and lack the elaboration ACA (2014) and ASCA (2010) offer. 

As a result of Turkey’s application to join the European Union (EU), all higher education 

programs in Turkey had to comply with the Bologna Process (Bologna Declaration, 1999) requirements 

for a transparent, comparable, transferable, outcome-based and recognizable higher education. In 
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accordance with the Bologna Process (1999), a diploma supplement recognizable across Europe is 

provided to the graduates of participating universities. Likewise, professional competencies for all areas 

of higher education in Turkey were established in the Higher Education Competencies Framework (CHE, 

2010), with PCG defined as a health profession program. Similar to the European Competencies 

Frameworks (European Qualifications Framework, 2005) and the National Centre for Guidance in 

Education (2011), the Higher Education Competencies Framework (CHE, 2010) in Turkey emphasizes 

competencies at knowledge and skill levels in general terms without further specifications, i. e. knowing 

and adhering to professional ethics.  

In order to facilitate student mobility across nations in Europe and enhance transparency of higher 

education programs, The Bologna Process (Bologna Declaration, 1999) requires all participating degree 

programs to determine key program outcomes and prepare course syllabi in line with professional 

competencies. The course syllabi include information about course objectives, course content and 

learning outcomes; types of teaching and evaluation strategies; and the kinds of resources used. All 

syllabi use the same template, are prepared in English besides mother-language, and are to be made 

available online via the university web site. Although it’s hard to find uniform degree-programs across 

different nations, exchange students within the Erasmus program can still find programs that offer 

somewhat equivalent or similar courses as in their home-countries. 

Analysis of course syllabi seems like a convenient way of understanding the pedagogy of a given 

course in terms of its course objectives, course content, teaching and evaluation strategies preferred, and 

resources used. A review of the counseling literature turns up only a handful of research which analyzed 

course syllabi. To date, there has never been a study that analyzed the course syllabi of ELIC course, and 

both the national and international counseling literature fall short of addressing the pedagogy of ELIC via 

analysis of course syllabi specifically. Few studies that are available analyzed syllabi of multicultural 

counseling and spirituality-related courses. For instance, Pieterse, Evans, Risner-Butner, Collins and 

Mason (2009) analyzed a sample of Multicultural Counseling course syllabi (N=54) from CACREP 

accredited-counseling and counseling psychology graduate programs. Results revealed that 96% of course 

goals emphasized knowledge and skill competencies related to multicultural counseling, and that 81% of 

the course content included content on multicultural concepts. Cashwell and Young (2004) conducted a 

content analysis of introductory spirituality course syllabi (N=14) and found out that only 21% of the 

syllabi included at least seven of the nine competencies related to spirituality. As for the assignments, 

79% were autobiographical, and 43% were case studies and journaling of course-related experiences. 

Stebnicki and Cibero (2008) analyzed content of multicultural counseling syllabi of rehabilitation 

counseling programs. Results showed that the course content addressed knowledge aspect of multicultural 

counseling competencies, but lacked skills aspect of them.  
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Few studies from non-counseling fields in Turkey regarding the Bologna Process all portray 

Turkey’s participation in the process in a positive light. For instance, Esen, Gurleyen and Binatlı (2012) 

argue in their conceptual study that the Bologna Process promotes comparability in Turkish higher 

education programs by enhancing transparent curriculum development. In their qualitative study, Bugday-

Ince and Gounko (2014) cited the interviewed Turkish Bologna experts’ suggestions that a national 

quality assurance strategy is much needed for Turkey’s effective implementation of the Bologna Process. 

Specifically, the counseling literature lacks studies of course syllabi content analysis (lacking analysis of 

Bologna Process syllabi, likewise), and studies focusing on the status of PCG training in a European 

context are extremely scarce. In one study, Korkut and Mızıkacı (2008) examined counselor education 

programs (N=23) in Turkey in terms of their Bologna Process goals orientation. They found that the level 

of student mobility in Turkish counselor education programs was not as high as desired, but the authors 

still regarded it as promising, with 31 outgoing and 2 incoming Erasmus students as of 2008. Thus, 

limited national literature on counselor education in relation to the Bologna Process (Bologna 

Declaration, 1999) shows that a prioritization of counselor education in Turkey within a European context 

is necessary.  

The present study aimed to investigate the current status of the counseling ethics education in 

undergraduate PCG programs in Turkey in a European context. To date, there has never been a study in 

the national and international counseling literature that analyzed ELIC syllabi. As the present study 

analyzed ELIC syllabi prepared as part of the Bologna Process in Turkish higher education institutions, 

results may inform the improvement of the pedagogy of counseling ethics in Turkey in a European 

context. Results regarding the course objectives, content and outcomes, teaching and evaluation strategies 

and the kinds of resources used can help standardize the course nation-wide and across Europe. Research-

based methods to improve this relatively new course can contribute to a more transferrable, comparable, 

and transparent professional ethics training both in Turkey and Europe. Results of the study may also 

increase Turkish counselor education programs’ level and quality of participation in the Bologna Process. 

The present study analyzed content of course syllabi that are prepared and made available online 

at university web sites as part of the Bologna Process. The analyzed syllabi included content about course 

objectives, course content and learning outcomes; types of teaching and evaluation strategies; and the 

kinds of resources used. Key program outcomes were also analyzed in order to determine their emphasis 

of ethics.  

Research Problems 

 The research questions were: 

1. What are the common themes of course objectives in the syllabi? 
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2. What are the common themes of course content in the syllabi? 

3. What are the common themes of learning outcomes in the syllabi? 

4. What are the common types of teaching strategies? 

5. What are the common types of evaluation strategies? 

6. How well do the program outcomes emphasize ethics? 

METHODS 

Sampling 

In accordance with the Bologna Process (Bologna Declaration, 1999), CHE required all degree 

programs to identify key program outcomes in line with the professional competencies of the area, and 

prepare course syllabi for each course in the programs, which are all to be made available online via 

university web sites. There are currently 97 undergraduate PCG programs in Turkey, 80 (82.5%) of them 

being state-funded programs and 17 (17.52%) of them being privately-funded. Of the 97 PCG programs, 

26 (26.8%) of them completed the Bologna Process requirements and made key program outcomes and 

ELIC course syllabi available online. Of those programs that provided online syllabi (N=26), 8 are 

privately-funded (30.76% of the sample, and 47.05% of all private programs in Turkey), and 18 are state-

funded programs (69.23% of the sample, and 22.5% of all state programs in Turkey). Three programs 

provided English-medium education, all of which were privately-funded programs. 

Procedures 

After a thorough review of web pages of universities which had undergraduate PCG degree 

programs, the author downloaded key program outcomes and Bologna Process ELIC course syllabi 

(Turkish form) from each program’s web site.  

Data Analysis 

Content analysis of the downloaded key program outcomes and Bologna Process ELIC course 

syllabi was performed by the researcher. There were no predetermined coding themes/categories, as 

ethics competencies were only general statements (CACREP, 2009; European Qualifications Framework, 

2005; CHE, 2010). The themes emerged from the analyzed syllabi content of course objectives, learning 

outcomes, course content, teaching and evaluation strategies, in addition to key program outcomes 

content. As defined by O’Brian, Millis and Cohen (2008), course objectives include subjects intended to 

be taught, learning outcomes include what students would know/do by the end of the course, course 

content includes what subjects would be covered during the course, teaching strategies include methods 
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that would be employed to teach course content, evaluation strategies include methods that would be 

employed to measure learning, and key program outcomes include broad statements of what graduates 

would know/do. 

 

RESULTS 

Course Objectives 

Course objectives were stated in terms of knowledge and skill acquisition in 20 (76.92%) syllabi 

(e.g. “Knowing the code of ethics and practicing ethically”), while three (11.53%) of them stated a 

knowledge-based objective, and another three (11.53%) stated no objectives. Eight syllabi (30.76%) 

stated the same specific objective using the exact same sentence. The majority (n=12, 46.15%) of syllabi 

included teaching professional code of ethics as an objective, followed by helping students understand the 

organizational structure of educational and mental health institutions and be able to resolve problems 

related to this organizational structure (n=8, 30.76%). Teaching about the problems of the profession 

(n=7, 26.92%) ranked third, with ethical decision-making (n=5, 19.23%) ranking fourth, followed by 

recognizing ethical dilemmas, and knowing standards of practice (n=4, 15.38% each), understanding 

principles and foundations of ethics (n=2, 7.69%), client rights, values, and professionalism (n=1, 3.84% 

each). Three syllabi stated no objectives (n=3, 11.53%).  

Course Content 

The most frequent theme in course content was discussion of the problems of the profession and 

dilemmas arising from these problems (n=24, 92.45%). Ethics in relation to assessment in guidance and 

counseling ranked second (n=23, 88.46%), while ethical principles ranked third (n=22, 84.61%). 

Professional identity of counselors and professionalization (n=21, 80.77%) was also a popular theme, 

followed by ethical codes (n=20, 76.92%). Table 1 presents numbers and percentages of themes in course 

content. 

______________________ 

Insert Table 1 about here 

________________________ 

 

Learning Outcomes 

The most frequent learning outcome was knowing the ethical codes of the profession (n=18, 

69.23%). Knowing the ethical principles (n=13, 50%) ranked second, and having a professional identity 
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(n=12, 46.15%) ranked third. Knowing the organizational structure of Ministry of National Education and 

recognizing problems arising in that context (n=10, 38.46%) ranked fourth. Table 2 presents numbers and 

percentages of learning outcomes. 

______________________ 

Insert Table 2 about here 

________________________ 

Inclusion of Counseling Ethics in Key Program Outcomes 

All 26 (100%) of the programs emphasized acquisition of ethical knowledge and skill among 

their key program outcomes. 

Types of Teaching Strategies 

All syllabi (n=26, 100%) included lectures as a common teaching strategy, followed by 

interactive lectures (n=8, 30.76%) ranking second. Presentations (n=7, 26.92%) ranked third, while case 

studies, homework assignments, and class discussions ranked fourth (n=6, 23.07% each). Research 

ranked fifth (n=5, 4.23%), group work and problem solving ranked sixth (n=3, 11.53%). Role playing, 

article critic and observation (n=1, 3.84% each) had the lowest ranking. 

Types of evaluation strategies 

All (n=26, 100%) of the syllabi cited final exams as an evaluation strategy, followed by midterm 

exams (n=25, 96.15%). Homework (n=6, 23.07%) ranked third, and term papers and presentations fourth 

(n=3, 11.53% each), with participation in class/ performance (n=2, 7.69%) ranking fifth. Group work, 

report presentation, and article critic (n=1, 3.84% each) were the lowest ranking types of evaluation 

strategies. 

Resources 

The most cited main text book in the syllabi was Corey, Corey and Callanan’s (2007) “Issues and 

ethics in the helping professions” (n=10, 38.46%). For the seven (26.92%) of the programs that cited this 

resource as a main text book, language of instruction was Turkish. A Turkish translation of Knapp and 

Van de Creek’s (2006) “Practical ethics for psychologists” ranked second (n=4, 15.38%), followed by 

two resources written in Turkish by Siviş-Çetinkaya (2009) and Eren Gümüş (2010) (n=3, 11.53% each).  

DISCUSSION 
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Lack of an accreditation body for counseling and related programs both in Turkey and in Europe 

seems to be a serious barrier to making counseling a global, European profession. Certain limitations 

apply in terms of the comparability of these programs. For instance, the ethics competencies as defined in 

the European Qualifications Framework (2005) and Higher Education Framework (CHE, 2010) for 

counselor education programs were too general to lead to rich course content. Establishment of 

accreditation bodies in Europe and Turkey are essential in order to define counselor competencies –

including ethics training requirements (e.g. areas of knowledge and skill to be covered in ELIC courses). 

That way, counselor educators can prepare syllabi with course objectives, course content and learning 

outcomes in line with these elaborative ethics competencies.  

One important finding in this study was that the course objectives were mostly code-based, which 

would encourage mandatory ethics in prospective counselors instead of aspirational ethics. Teaching the 

rationale behind the codes and gaining insight into the ethical issues that the codes are about (e.g. 

boundaries and dual relationships, confidentiality, informed consent, etc.) might help prospective 

counselors to internalize counseling ethics. Focusing on teaching counseling ethics by the codes averts 

prospective counselors from the overall desired goal of reaching aspirational ethics. Results also revealed 

that most of the course hours were dedicated to discussion of ethical dilemmas. However, without 

devoting enough time to important ethical issues of confidentiality, boundaries and dual relationships, 

informed consent, professional responsibilities, research ethics and multiculturalism, discussion of 

dilemmas per se would not be effective.  

Lack of variety in teaching strategies was also a significant finding of this study. This might be 

attributed to the crowded classes, which limit teaching strategies to plain lectures, and experiential 

methods such as role playing, movie viewing, group discussions, journaling and article critics may not 

have been possible. As for limited variety of evaluation strategies, the same reason might apply, as 

written exams (e.g. multiple choice tests) in over-populated classes might be less energy and time-

consuming for the faculty. 

In this study, an interesting finding was duplicate syllabi, which comprised of 30.76% of the 

sample. This might be due to the relative newness of the ELIC course, as it only became obligatory by 

2007, and most faculty who teach ELIC are self-taught who had no formal training in counseling ethics. 

On another note, scarcity of national research literature on counseling ethics might also have added up to 

this situation as a limiting factor. Only two of the enlisted resources were written in Turkish, and those 

books that were in English were enlisted mostly for Turkish-medium programs. Growing body of 

counseling ethics literature in Turkey might prepare counselor educators more effectively. As the 

Bologna Declaration (1999) suggested inter-institutional cooperation, integrated programs in terms of 

research and training in a European context, cross-cultural studies regarding the pedagogy of counseling 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

531 

ethics can also be conducted by researchers in Turkey and other European nations to improve ELIC 

course.  

With duplicate syllabi, the practical aspects of how the ELIC course is taught in reality is in 

question. In the future, researchers may conduct in-depth interviews with faculty members who give 

ELIC course and provide a better understanding of the pedagogy of the course. Such empirical studies 

may shed light to the teaching of ELIC course and help improve counseling ethics training in Turkey. 

Erasmus program exchange students who take the course may also be followed up to examine their 

experiences regarding the course. Finally, a brief training on syllabi preparation seemed essential to give 

the faculty mastery to construct syllabi effectively. On a side note, poor language quality of syllabi in 

English forms observed by the researcher was another downfall. A need for an editing service for the 

syllabi seems relevant. That way, incoming exchange students can have a better idea of the courses and 

the programs in terms of transparency and comparability. A common jargon use across syllabi in general 

can also help transferability and recognizability of the courses given.  
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Table 1. Numbers and percentages of course content themes 

Course content n % 

Discussion of ethical dilemmas 24 92.45 

Ethics in assessment 23 88.46 

Ethical principles 22 84.61 

Professional identity 21 80.76 

Organization of PCG services at Ministry of National Education 21 80.76 

Ethical codes and standards of behavior 20 76.92 

Counselor competencies 19 73.07 

Confidentiality 10 38.46 

Dual relationships 8 30.76 

Ethical decision making models 8 30.76 

Informed consent 7 26.92 

Legal issues in ethics 6 23.07 

Research ethics 5 19.23 

Virtues 3 11.53 

Values 3 11.53 

Family and couples counseling 2 7.69 

Private practice 2 7.69 

Multicultural issues 1 3.84 

 

Table 2. Numbers and percentages of learning outcomes themes 

Learning outcomes n % 

Enlisting codes of ethics 18 69.23 

Knowing principles of ethics 13 50 

Having professional identity 12 46.15 

Knowing organizational structure at Ministry of National Education 10 38.46 

Knowing ethical decision making models 9 34.61 

Knowing legal aspects of ethics 7 26.92 

Having professional identity 4 15.38 

Knowing theoretical foundations of ethics 4 15.38 

Knowing professional responsibilities 3 11.53 

Recognizing ethical dilemmas 3 11.53 

Knowing values 3 11.53 

Consulting the scientific literature 2 11.53 

Knowing issues about confidentiality 1 3.84 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim fen ve teknoloji dersinde, “Kuvvet - Hareket” ünitesinin öğretiminde, 
araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen bilim merkezi etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin 
akademik başarılarına etkisini tespit etmektir.  

Araştırmanın uygulaması, 2013-2014 öğretim yılının bahar döneminde, İstanbul ilinde bulunan bir 
ortaokulda öğrenimine devam eden, bir 7. sınıf şubesi deney (N=29), bir 7. sınıf şubesi kontrol (N=29) grubu 
seçilerek, toplam 58 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama, 5 hafta boyunca 20 ders saati sürmüştür. 
Deney grubu öğrencileriyle dersler araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen bilim merkezi ve sınıf 
içi etkinliklerinin bütünleştirilmesinin sağlandığı 5E modeli ile oluşturulmuş ders planları kullanılarak işlenirken, 
kontrol grubu öğrencileriyle dersler programın önerdiği yapılandırmacı yaklaşım yöntem ve teknikleriyle 
işlenmiştir. 

Araştırmanın deneysel deseni olarak öntest – sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 
Araştırmada nicel veriler araştırmacı tarafından hazırlanılan Kuvvet-Hareket ünitesi Akademik Başarı Testi 
kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 15.0 paket programı kullanılarak istatistiksel çözümlemeleri 
yapılmıştır. Çalışmada nicel veriler için bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır.   

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen bilim merkezi 
etkinlikleri kullanılarak işlenen derslerin, mevcut eğitim öğretim programı kullanılarak işlenen derslere kıyasla 
öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma - sorgulamaya dayalı öğretim, bilim merkezleri, akademik başarı 

ABSTRACT 

The purpose is to determine the effect of science center applications developed according to inquiry based 
learning approach on 7th graders’ academic achievement of the unit Force and Motion in secondary school science 
course.  
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The study was conducted with 58 7th grade students attending two 7th grade classes of a secondary school 
in İstanbul within the spring term of 2013-2014 academic year. One of the class was assigned as control (N=29) and 
the other was assigned as experimental group (N=29). The application was performed whitin 20 class hour 
throughout 5 weeks. In the experimental group the lessons were taught with science center and classroom activities, 
which integrated with 5E learning model. In the control group, the lessons were performed with the methods and 
techniques of constructivist approach those of the programme suggests.  

In the research, pretest-posttest control group model, which is one of the quasi-experimental research 
models, was used. The quantitative data was collected by “Force and Motion” unit academic achievement test 
prepared by the researcher. The analysis of the quantitative data was conducted by using SPSS 15. For this 
quantitative data, t-test for the dependent and independent groups was practiced. 

The findings of the study revealed that using science center applications developed in line with inquiry 
based learning approach in science courses is more effective than the constructivist teaching on developing the 
students’ academic achievement. 

Key words: Inquiry-based Learning, science centers, academic achievement 

 

1. GİRİŞ 

Küçük yaşlardaki çocuklar, okul yaşamına başlamadan önce araştırma yapmaya, sorular sormaya 

ve sorularına buldukları yanıtlara yönelik keşifler yapmaya daha yatkındır. Ancak okul yaşamının 

başlamasıyla birlikte hem aileleri hem de öğretmenleri tarafından verilen sorumlulukları yerine 

getirebilmek için ilk olarak araştırmacı ve sorgulamacı yanlarını devre dışı bırakırlar ve her geçen gün 

daha az soru soran ve sorgulayan bireyler olma yoluna doğru adımlar atmaktadırlar. Çocukların küçük 

yaşlardan başlayarak araştırma yapma, sorular sorma ve sorgulama yapmaktan uzaklaşması bilime ve 

bilim insanlarına yönelik algılarının değişmesine neden olur. Bu durum onların günlük hayatta 

karşılaştıkları olaylarla bilim arasında ilişki kurmalarını zorlaştırabilir.  

MEB (2014) öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri 

için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamlarının, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre 

tasarlanması gerektiğini ve informal öğrenme ortamlarından (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat 

bahçesi, doğal ortamlar vb.) faydalanılması gerektiğini belirtmiştir.  

Bilim merkezleri feni, teknolojiyi ve eğitimi içinde barındıran önemli öğrenme çevrelerindendir 

ve bu merkezler hem fen-eğitim hem de teknoloji-eğitim arasında bir köprü kurarak fen eğitimine ve 

mesleki eğitime katkı sağlayabilecek bir yapıdadırlar (Bozdoğan ve Yalçın 2006, s.97). Bilim merkezleri 

insanların dünyayı anlamalarına imkân sağlamakla birlikte, her yaştan ve sosyo-kültürel yapıdan insana 

soru sormayı, keşfetmeyi, bilimsel tartışma yapmayı da serbest kılmaktadır (Karadeniz, 2010, s.36). 

Günümüzde bilim merkezleri tüm insanlara bilimi sevdirme, bilimsel bakış açısı oluşturma, duyu 

organlarını aktif kullanarak keşif yapmalarını sağlama ve bilime-teknolojiye olan merakı arttırma 

amacıyla gittikçe yaygınlaşmaktadırlar.  
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Özellikle bilim merkezleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar gibi fen bilimleriyle iç içe olan 

informal eğitim ortamlarının öğretmenler tarafından önceden hazırlanmış programlarla eğitim-öğretim 

sürecine dahil edilmesi, öğrencilerin derse olan merakıyla birlikte öğrendiklerini sorgulayarak günlük 

yaşamlarına aktarmalarına da olanak sağlayacaktır. İnformal fen bilimleri eğitimi bireyin fen, matematik 

ve teknoloji bilgilerini arttırma ve bu sayede günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm 

getirebilme yetisi kazanmalarına yardımcı da olacaktır (Türkmen, 2010, s.51). Bu kapsamda informal 

öğrenmeyi barındıran ders dışı etkinlikleri, öğrencinin gelişimi ve eğitimin genel amaçları açısından 

formal eğitim etkinliklerinden ayırmak mümkün değildir, çünkü öğrencilerin büyük çoğunluğu feni 

formal değil, informal çevrede oluşturur (Köse, 2004, s.1; Sağlamer Yazgan, 2013, s.15).  

İnformal eğitim ortamlarından bilim merkezlerinin önceden hazırlanmış eğitim programları ile 

örgün eğitime dahil edilmesi öğrencilerin önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda yeni bilgiler 

edinimi kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin informal ortamların etkileşimli eğitim olanaklarından rehber 

eşliğinde ve arkadaşlarıyla birlikte yararlanmaları, bilimsel süreç becerilerini kullanarak eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlayacak böylece edinilen yeni bilgilerin hem kalıcılığı hem de 

anlamlılığı artacaktır.  

 
1.1. Problem Durumu 

Bu araştırmanın problemini “Kuvvet Hareket ünitesinin öğretiminde araştırma ve sorgulamaya 

dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin akademik 

başarılarına etkisi var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan 

deneklerin, okulda eğitim öğretim faaliyetlerinde bulundukları şubelerini araştırmanın uygulandığı süre 

dâhilinde değiştirmenin uygun olmadığı ve okul yönetimince sınırlı sayıda şube ile çalışmasına izin 

verildiği durumlarda denekler şubelere rastgele atanamaz. (Büyüköztürk ve ark., 2012, s.198). Bu nedenle 

ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yapılmıştır. 

2.2. Çalışma grupları 

Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir ortaokulun 7. sınıflarını 

oluşturan 2 şubesi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar deney grubu 29, kontrol grubu 29 olmak üzere 58 

öğrenci ile 5 hafta boyunca sürdürülmüştür.  
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Tablo 1: Deney ve Kontrol grubu öğrenci dağılımları 
 Cinsiyet 

Toplam 
Erkek Kız 

Deney Gurubu 
f 10 19 29 
% Cinsiyet 40,0 57,6 50,0 

Kontrol Gurubu 
f 15 14 29 
% Cinsiyet 60,0 42,4 50,0 

Toplam 
f 25 33 58 
% Cinsiyet 100,0 100,0 100,0 

 
Kontrol grubu öğrencileriyle dersler 2013-2014 eğitim-öğretim yılında MEB’in önerdiği 7. sınıf 

öğretmen kılavuz kitabı doğrultusunda yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemler kullanılarak, deney 

grubu öğrencileriyle dersler araştırma-sorgulamaya dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi 

uygulamaları kullanılarak işlenmiştir.  

Tablo 2: Araştırmanın değişkenleri 
 Bağımsız değişkenler Bağımlı değişkenler 
Deney Grubu *5E modeli ile oluşturulmuş araştırma ve 

sorgulamaya dayalı etkinliklerle desteklenmiş 
bilim merkezi uygulama ve etkinlikleri 

*Öğrencilerin akademik 
başarı düzeyleri 
  

Kontrol Grubu *Öğretmen kılavuz kitabı dâhilinde 
yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak 
hazırlanmış etkinlikler 

*Öğrencilerin akademik 
başarı düzeyleri 
  

 
Deney grubu uygulamaları sınıf içi ve bilim merkezi uygulamaları olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Sınıf içerisinde ve bilim merkezinde yapılan etkinlikler 5E modeline göre hazırlanan 3 adet 

ders planı ile birleştirilmiştir. Her iki grupta da dersler 5 hafta süresince araştırmacı tarafından 

yürütülmüştür. Tablo 2’de araştırmada yer alan deney ve kontrol gruplarına bağlı değişkenler yer 

almaktadır.  

Tablo 3: Haftalara göre bilim merkezi uygulamalar 
Hafta Gerçekleştirilen faaliyet 
1. Hafta Bilim merkezini tanıma 
2. Hafta Kinetik Enerji – Potansiyel enerji 
3. Hafta Enerji Korunumu – Enerji Dönüşümleri 
4-5. Hafta Basit Makineler 

 
Ders planları dâhilinde yer alan etkinlikler, üniteyi oluşturan kazanımlar esas alınarak 

oluşturulmuştur (Tablo 4). Ancak ünite kazanımlarından bilim merkezi ürünleriyle eşleşemeyenler 

araştırma alanı dışında bırakılmış ve ders planlarına alınmamıştır.  

2.3. Uygulama süreci 

Deney grubu öğrencileri ile uygulama sürecinden önce 2 ders saati süreli amaca yönelik deney 

yapma, bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye dayalı çalışmalar, grup içi ve gruplar arası iletişim 

kuralları, bilim merkezinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir. 29 öğrencinin yer 
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aldığı sınıf içi ve bilim merkezi uygulamaları 5 hafta boyunca 4 ile 6 kişiden oluşan gruplarla 

gerçekleştirilmiştir. 5E modeline uygun olarak işlenen derslerin giriş, keşfetme, açıklama, değerlendirme 

aşamaları sınıf içi uygulamalarını içermekte derinleştirme aşaması ise bilim merkezi uygulamalarını 

içermektedir.  

Giriş aşaması; Sınıf içi uygulamalarının başlangıç aşamasını içeren 10-15 dakikalık bir zaman 

diliminden oluşmaktadır.  Öğrencilerin zihninde günlük yaşamları ile bilim merkezi uygulamaları 

arasında bağlantı kurmalarını sağlayacak sorular oluşması sağlanmıştır. 

Keşfetme Aşaması: Sınıf içi uygulamalardan oluşmaktadır. Giriş aşamasıyla birlikte iki ders 

saatini kapsamaktadır. Araştırmanın keşfetme aşamasındaki etkinlikler bilim merkezi uygulamalarının ön 

koşulu olacak şekildedir. Keşfetme aşamasında öğrencilerin enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, enerji 

dönüşümleri, enerji korunumu, basit makineler ve sürtünme enerjisi kavram ve olaylarını sorgulayıcı 

etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri sağlanmıştır. 

Açıklama Aşaması: Sınıf içi uygulamalardan oluşmaktadır ve 1 ders saatini kapsamaktadır. Bu 

süreçte giriş ve keşfetme aşamalarında odaklanan sorulara yer verilerek edinilen bilgilerin bilimsel 

dayanakları ifade edilmiştir. 

Derinleştirme Aşaması: Ders planlarında yer alan derinleştirme aşamaları bilim merkezi 

uygulamalarını içermektedir. Keşfetme aşamasında gerçekleştirilen sınıf içi uygulamalarla ünite dâhilinde 

yer alan kavram ve olayların araştırma - sorgulamaya dayalı etkinliklerle öğrenilmesinin ardından 

derinleştirme aşamasında bilim merkezinde yer alan deney üniteleriyle öğrencilerin farklı örnekler 

aracılığıyla öğrendikleri bilgileri özümsemeleri ve yeni açıklamalar üretmeleri sağlanmıştır.  

Tablo 4: Deney grubu öğrencilerinin bilim merkezi etkinliklerinde kullandığı deney üniteleri listesi 

Hafta Etkinlik listesi Bilim merkezi Deney 
ünitesi 

1 Bilim merkezi tanıma ziyareti *Tamamı  
2 Dünya’mızın da Enerjisi Vardır Kum sarkacı 

Etki Tepki Düzeneği ile Kinetik Enerjiyi İnceleyelim Etki – tepki düzeneği 
Newton Toplarını Kullanıyorum Potansiyel Enerjiyi Öğreniyorum Newton Topları 

3 Maxwell Diski ile Enerji Dönüşümlerini İnceliyorum Maxwell Diski 
Pedallı Jenaratör ile Enerji Dönüşümlerini İnceliyorum Pedallı Jeneratör 
Gez –Dolaş – Ara – Bul *Tamamı 

4-5 Palanga Sistemi ile Bileşik Makineleri Tanıyalım Palanga Sistemi 
Çarklar ve Dişliler ile Bileşik Makineleri Tanıyalım Çarklar ve Dişliler 

Değerlendirme Aşaması: Sınıf içi uygulamalardan oluşmaktadır ve 1 ders saatini kapsamaktadır. 

Öğrencilere konu ile ilgili akademik başarı testi uygulanmıştır. 

 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

540 

Tablo 5: Akademik başarı testi uygulama takvimi 

 Ders Planları Konu Dağılımları Akademik Başarı 
Testleri 

1. Ders planı Potansiyel-Kinetik enerji ABT-1 
2. Ders planı Enerji çeşitleri - Enerji korunumu ve Enerji dönüşümleri ABT-2 
3. Ders planı Basit Makineler ABT-3 
 

2.4. Akademik Başarı Testi’nin madde analizleri 

Madde güçlük indeksi 0,00 ile 1,00 arasında değişen değerler alabilen bir yüzde değeridir. Bu 

değerin 1’e yaklaşması üst ve alt grupta yer alan bireylerin büyük bir çoğunluğunun soruya doğru cevap 

verdiğini, dolayısıyla sorunun kolay bir soru olduğunu göstermektedir. Bu değerin 0’a yaklaşması ise 

sorunun zor bir soru olduğunu göstermektedir. Madde güçlüklerinin 0,50 civarında olması beklenir. 

Madde ayırıcılık gücü indeksi, o maddenin, madde ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olanlar ile 

olmayanları ayırıp ayıramadığının bir ölçüsüdür. -1 ile +1 arası değişen değerler alır. Maddeler +1’e 

yaklaştığı ölçüde ayırıcılık özelliğine sahiptir. Maddenin ayırıcılık gücü 0,20’den küçük olan maddeler 

hiçbir şekilde nihai forma alınmazlar. 0,20 ile 0,29 arasında ayırıcılık gücüne sahip olanlar düzeltilmek 

suretiyle ve 0,30’un üzerinde ayırıcılık gücüne sahip olan maddelerde doğrudan nihai form için seçilebilir 

(Demirel, 2007,s. 249). 

Cronbach’s Alpha, birden fazla uygulamaya gerek kalmadan, ölçme aracıyla yapılan tek 

ölçümün, kendi içinde ne kadar tutarlı olduğunun göstergesidir, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayı 0,60 

ile 0,90 arsında bir değer alırsa test oldukça güvenilir, 0,90 ile 1,00 arasında değer alırsa test yüksek 

derecede güvenilir olarak kabul edilir (Can, 2013, s.338-343).  

Tablo 6: Akademik başarı testi madde analizleri 

 Soru 
sayısı 

Ortalama Güçlük 
 

Güvenirlik 
(Cronbach's Alpha) 

Ortalama ayırıcılık 
indeksi 

Kolay Orta Zor 

ABT 

ABT-1 19 
5 9 5 

0,87 0,67 
0,54 

ABT-2 18 
5 10 3 

0,89 0,68 
0,52 

ABT-3 23 
2 13 8 

0,79 0,50 
0,41 

 

Akademik Başarı Testi’nin Değerlendirilmesi: 3 alt testten meydana gelen akademik başarı 

testi toplamda 60 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Başarı testinin puanlandırılması ve 

değerlendirilmesinde doğru cevapların her biri 1 puan, yanlış ve boş cevapların her biri 0 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Testte 3 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. 19 sorudan oluşan ABT-1’den 
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alınabilecek en yüksek puan 19, en düşük puan ise 0’dır. 18 sorudan oluşan ABT-2’den alınabilecek en 

yüksek puan 18, en düşük puan ise 0’dır. 23 sorudan oluşan ABT-3’ten alınabilecek en yüksek puan 23, 

en düşük puan ise 0’dır.  

3. BULGULAR VE SONUÇLAR 

Araştırmanın deneysel deseni olarak öntest – sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmada nicel veriler araştırmacı tarafından hazırlanılan Kuvvet-Hareket ünitesi 

Akademik Başarı Testi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 15.0 paket programı 

kullanılarak istatistiksel çözümlemeleri yapılmıştır.  

Araştırmada kullanılan Akademik Başarı Testi’nin normalliğini tespit etmek için verilerin 

incelenmesinde Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testinin sonucunda 

dağılımların p >,05 anlamlılık düzeyinde normal dağılımdan bir farklılık göstermediği saptanmıştır. 

Testlerin analiz işlemlerinde deney ve kontrol grupları arasında iki bağımsız grup ilişkisiz 

örneklem t-testi, grupların kendi içlerinde kıyaslaması için bağımlı grup ilişkili örneklem t-testi 

kullanılmıştır. Bu testler ile grupların ABT-1, ABT-2, ABT-3 alt testlerinden elde ettiği ortalamalarda 

gözlemlenen farkların anlamlı olup olmadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır.  

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesinde tamamladığı ABT ön testinin puanları 

arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için hesaplanan ilişkisiz örneklem t-testi sonuçları 

aşağıdadır:  

Tablo 7: Deney – kontrol grupları öntest ilişkisiz örneklem t-testi sonuçları 

Puan Gruplar     
Testi 

   

Akademik Başarı Testi 1 
Deney 29 5,862 2,924 ,543 

-,556 56 ,580 
Kontrol 29 6,207 1,612 ,299 

Akademik Başarı Testi 2 
Deney 29 6,035 2,228 ,414 

,772 56 ,444 
Kontrol 29 5,586 2,196 ,408 

Akademik Başarı Testi 3 
Deney 29 6,897 2,411 ,448 

,412 56 ,682 
Kontrol 29 6,621 2,678 ,497 

 

N x ss xSh
t
t Sd p
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Bulgular incelendiğinde her üç test için de ilişkisiz grup t testi sonucunda grupların aritmetik 

ortalaması arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlara bakarak deney ve kontrol gruplarının 

istatistiksel olarak denk gruplar oldukları söylenebilir.  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ABT son test puan ortalamaları arasında farklılık 

olup olmadığını tespit etmek için hesaplanan ilişkisiz örneklem t-testi sonuçları aşağıda yer 

almaktadır:  

Tablo 8: Deney – kontrol grupları sontest ilişkisiz örneklem t-testi sonuçları 

Puan Gruplar     
Testi 

   

Akademik Başarı Testi 1 
Deney 29 12,862 4,007 ,744 

4,904 56 ,000 
Kontrol 29 8,3103 2,989 ,555 

Akademik Başarı Testi 2 
Deney 29 11,345 3,885 ,721 

5,847 56 ,000 
Kontrol 29 6,414 2,353 ,4370 

Akademik Başarı Testi 3 
Deney 29 14,621 4,523 ,840 

4,096 56 ,000 
Kontrol 29 10,586 2,771 ,515 

 

Akademik Başarı Testini oluşturan 3 alt teste ait sontest puanlarının deney ve kontrol grubuna 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan ilişkisiz grup t testi sonucunda grupların 

aritmetik ortalaması arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur.  Bu fark aritmetik ortalaması yüksek olan 

deney grubu lehinedir. Bu sonuçlara göre “Akademik Başarı Testi” sontest puanları açısından deney ve 

kontrol grupları istatistiksel olarak farklı gruplardır. 

5E modeli, araştırma ve sorgulamaya dayalı etkinlikler ve bilim merkezi uygulamalarının 

akademik başarıyı arttırması sonucu;  Coşkun (2011), Ulu (2011), Bağcaz (2009), Kula (2009), Tatar 

(2006), Gençtürk ve Türkmen (2007), Sağlamer Yazgan (2013), Ergin, Ünsal ve Tan (2006), Bozdoğan 

(2007)’ın çalışmalarındaki sonuçları da destekler niteliktedir. 

Deney grubu öğrencilerinin ABT ön test ve son test puan ortalamaları arasında farklılık 

olup olmadığını tespit etmek için hesaplanan ilişkili örneklem t-testi sonuçları aşağıda yer 

almaktadır:  

 

N x ss xSh
t
t Sd p
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Tablo 9: Deney grubu öntest-sontest ilişkili örneklem t-testi sonuçları 

Puan Gruplar     
Testi 

   

Akademik Başarı Testi 1 
Öntest 29 5,862 2,924 ,543 

-11,014 28 ,000 
Sontest 29 12,862 4,007 ,744 

Akademik Başarı Testi 2 
Öntest 29 6,035 2,228 ,414 

-7,680 28 ,000 
Sontest 29 11,345 3,885 ,721 

Akademik Başarı Testi 3 
Öntest 29 6,897 2,411 ,448 

-10,519 28 ,000 
Sontest 29 14,621 4,523 ,840 

 

Deney grubu öğrencilerinin “Akademik Başarı Testi” öntest ve sontest puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan ilişkili grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalaması 

arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Bu fark aritmetik ortalaması yüksek olan sontest puanları lehine 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerle 

Desteklenmiş Bilim Merkezi Uygulamaları “Akademik Başarı Testi” puanlarını anlamlı biçimde arttırdığı 

söylenebilir. 

Elde edilen bulgular Parim (2009), Ulu (2011), Taşkoyan (2008), Coşkun (2011), Kula (2009), 

Tatar (2006), Akpullukçu (2011), Gençtürk ve Türkmen (2007), Sağlamer Yazgan (2013),  Aksoy ve 

Gürbüz (2013) tarafından gerçekleştirilen araştırma sorgulama, 5E modeli ve bilim merkezi uygularını 

içeren araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Kontrol grubu öğrencilerinin ABT ön test ve son test puan ortalamaları arasında farklılık 

olup olmadığını tespit etmek için hesaplanan ilişkili örneklem t-testi sonuçları aşağıda yer 

almaktadır:  

Tablo 10: Kontrol grubu öntest-sontest ilişkili örneklem t-testi sonuçları 

Puan Gruplar     
Testi 

   

Akademik Başarı Testi 1 
Öntest 29 6,207 1,612 ,299 

-4,017 28 ,000 
Sontest 29 8,310 2,989 ,555 

N x ss xSh
t
t Sd p

N x ss xSh
t
t Sd p



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

544 

Akademik Başarı Testi 2 
Öntest 29 5,586 2,196 ,408 

-1,875 28 ,071 
Sontest 29 6,414 2,353 ,437 

Akademik Başarı Testi 3 
Ön test 29 6,621 2,678 ,497 

-6,032 28 ,000 
Son test 29 10,586 2,771 ,515 

 

Kontrol grubu öğrencilerinin “Akademik Başarı Testi” öntest ve sontest puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan ilişkili grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalaması 

arasındaki farklılık ABT-1 ve ABT-3 için anlamlı bulunmuştur. Bu fark aritmetik ortalaması yüksek olan 

sontest puanları lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak yapılandırmacı öğretim programı 

uygulamaları ABT-1 ve ABT-3 puanlarını anlamlı biçimde arttırdığı söylenebilir.  

Ancak sonuçlar ABT-2 için anlamlı bulunmamıştır. ABT 2’deki farklılığın anlamlı olmamasına 

rağmen kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test ortalamalarında artış olduğu görülmektedir. 

Tatar (2006), Gençtürk ve Türkmen (2007), Taşkoyan (2008), Parim (2009), Kula (2009), Ulu 

(2011), Coşkun (2011), Akpullukçu (2011) kontrol grubunun ön test ve son test başarı puanlarını 

karşılaştırdığında geleneksel yöntem uygulanmasına rağmen başarıda bir artış olduğunu tespit etmiştir. 

ABT-2’deki sonuçlara benzer olarak, Sağlamer Yazgan (2013) araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar 

etkinliklerinin öğrencilerin araştırma- sorgulama becerilerine ve çevreye karşı tutumlarına etkisini 

incelediği araştırmasında, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik 

başarılarında anlamlı bir farklılık oluşmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

 

Şekil 1: Akademik başarı testi aritmetik ortalama grafiği 
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Şekil incelendiğinde her iki grubun da akademik başarılarında artış meydana geldiği 

görülmektedir. Ancak son testlerin sonuçlarını göstermekte olan sütun değerleri incelendiğinde deney 

gruplarını gösteren sütunların kontrol gruplarına gösteren sütunlara oranla daha fazla artış sağladığı 

gözlemlenmektedir.  

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmayla 5E modeli ile oluşturulmuş ve araştırma-sorgulamaya dayalı etkinliklerle 

desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının eğitim-öğretim sürecinde kullanımının yapılandırmacı 

yaklaşıma uygun olarak hazırlanılmış olan mevcut program dâhilindeki fen bilimleri öğrenci ders 

kitaplarında yer alan uygulamalara öğrencilerin akademik başarısını daha fazla arttırdığı görülmüştür.   

Bilim merkezleri eğitim-öğretim sürecinde sadece gösteri amacıyla kullanılacağı gibi herhangi bir 

fen konusuyla ilgili belirli kazanımların davranışa dönüştürülmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilir. 

Araştırma - sorgulama yönteminin bilim merkezinde kullanılması öğrencilerin eğitim programında yer 

alan deney ünitelerine yoğunlaşmasını gerektirir. Bu nedenle uygulamalara başlamadan önce öğrencilerin 

merkeze olan merakını gidermek ve merkezi tanımalarını sağlamak amacıyla bilim merkezine ön 

ziyaretler planlanmalıdır. Ön ziyaretlerin ardından gerçekleştirilecek olan araştırma – sorgulamaya dayalı 

etkinliklerin uygulanması öğrencilerin anlamlı öğrenmesini sağlayacak böylece öğrenilen bilgilerin 

günlük yaşamla bağlantısının kurulması da kolaylaşacaktır. 

Amaca yönelik olarak gerçekleştirilecek olan her bilim merkezi ziyaretinde öğrencilerin önceden 

hazırlanan çalışma kâğıtlarını kullanmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu çalışma kâğıtlarını küçük 

gruplar halinde tamamlayıp akranlarının elde ettiği araştırma sonuçlarını incelemeleri, öğrendiklerini 

yapılandırmaları ve pekiştirmeleri sağlanmalıdır. 

Bu araştırma, İstanbul’da bulunan bir ortaokulda eğitim gören 7. Sınıflar öğrencilerine ait 

verilerle ve İstanbul’da yer alan bir bilim merkezi ile bu merkezde kullanılan deney üniteleriyle sınırlıdır. 

Araştırma-sorgulama yaklaşımı ile desteklenen bilim merkezlerinin etkisi ile ilgili daha ayrıntılı sonuçlar 

ortaya koyabilmek açısından, teknolojik donanımları daha zengin bir bilim merkezi kullanmak elde edilen 

sonuçların farklılaşmasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu araştırma 5 hafta süre ile sınırlandırılmıştır. 

Çalışmaların daha uzun bir süreyi kapsaması ve öğrencilerin bilim merkezinde yer alan deney ünitelerinin 

tamamını daha etkin olarak kullanmasını sağlayabilir.  
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ABSTRACT 

Teacher shortage in K-12 science classrooms has been increasing. The lack of qualified science teachers 
affects the quality of science teaching activities as well as student learning (National Science Board [NSB], 2008). 
Teacher shortage indicates that science teachers have low job satisfaction Thus, examining science teachers’ job 
satisfaction can be important to figure out ways to retain them at profession. Research has suggested that providing 
support to school teachers can increase job satisfaction as supports help teachers be happier with their job (Ingersoll, 
2006; NSB, 2008). However, there are still relatively few studies involving how schools increase science teachers’ 
job satisfaction (Russell et al., 2010; NSB, 2008). 

 

 

Theoretical Framework and Literature Review 

Research in science education have identified salary, work pressure, student-teacher relationships, 

the distance from community, cultural difference and administrative support as the most prominent 

factors affecting the level of teachers’ job satisfaction (Tickle, Chang & Kim, 2011; Akhtar, Hashmi & 

Naqvi, 2010). Studies have identified that the level of teacher job satisfaction is related to administrator 

support (Liu, 2007; Ingersoll, 2006). Teachers, who rated their directors as undependable, inconsistent, 

and unskilled in supporting teachers, reported that they often thought of leaving their current job due to 

unsupportive directors (Russell et al., 2010). Tickle et al. (2011) found that there was a direct link 

between administrator’s support and teachers’ retention since a lack of administrative support led teachers 

to dissatisfy their jobs and caused them to leave teaching. Furthermore, principals’ support to teachers can 

reduce their stress levels and lead them to have higher job satisfaction and lower rates of turnover 

(McCarthy et al., 2010). 

Teachers need to be supported during the period of their professional development and while they 

work at schools (Singer et al, 2000). Providing adequate materials has been suggested as a way to 

increase job satisfaction because curriculum supports help teachers better teach and reduce work stress 
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(NSB, 2008). Science teachers use a lot of science equipment such as chemicals, balances, microscopes, 

and measuring devices (Singer, et al., 2000). Depending on their decision, they create a positive 

classroom environment by utilizing curricular activities or materials and encourage students to get 

involved in their learning. Engaging students in scientific process and activities require teachers to choose 

proper educational materials and use technology both in the classrooms and out of the classrooms (Singer 

et al., 2000). 

In this study, we were particularly interested in science teachers in Texas because K-12 science 

teacher shortage in Texas is becoming an important issue. The 16.6% of beginning teachers in Texas left 

their jobs at the end of their first year of teaching (ICF, 2009). Along with the impact of immigrants and 

high rates of childbirth, the high turnover rate is another problem, and the needs for science teachers are 

increasing at high schools in Texas (National Science Board, 2008). 

Problem Statement and the Purpose of the Study 

Science teachers’ job satisfaction can increase and their turnover decrease when schools’ 

instrumental support increases. However, in literate there has been no study to shed light on how school 

supports science teachers to implement curricular materials and activities and its impact on their job 

satisfaction in Texas. In this study, we discuss how science program (SP) in Texas supports science 

teachers in terms of curricular materials and extracurricular activities, and how this support influences 

their job satisfaction.   

In compliance with the previous researcher’s findings related to teachers’ job satisfaction, this 

paper attempted to develop a complete understanding of 50 Texas high school science teachers’ job 

satisfaction by analyzing both quantitative and qualitative data.  This study addressed to explore to what 

extent science program supports science teachers in terms of materials and extra-curricular activities, and 

to examine the relationship between the level of curriculum support materials or activities in school and 

science teachers’ job satisfaction. 

Research Questions 

We sought to answer the question “what is the relationship between school’s provision for 

curriculum support materials or activities and teachers’ job satisfaction in Texas?”. 

Methodology 

Research Design 

In this study, a convergent parallel mixed methods design was used in order to explore to what 

extent science program supports science teachers in terms of materials and extra-curricular activities, and 

to examine the relationship between the level of curriculum support materials or activities in school and 
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science teachers’ job satisfaction. The convergent design consists of two distinct phases, in which 

qualitative and quantitative data were collected in parallel, analyzed separately, and then merged 

(Creswell & Plano Clark, 2011). The reason for analyzing both quantitative and qualitative data was to 

converge on two forms of data in order to get a great insight into schools’ support and science teachers’ 

job satisfaction relationship since the mixed methods complete each other by providing a more complete 

picture of research questions (Creswell & Clark, 2011). 

Data Collection  

In this study, existing qualitative and quantitative data sets obtained by the researchers of Policy 

Research Initiative in Science Education (PRISE) were used. The PRISE funded by NSF is a research 

project launched in 2005 to investigate issues of teacher quality and teacher retention among Texas high 

school science teachers. The PRISE research group used a modified random stratification sampling 

procedure to identify a scientific sample of 50 Texas high schools to represent the 1,333 schools in Texas 

that offer high school science courses. 

385(51.5% female) science teachers from 50 high schools in Texas completed approximately 109 

survey items, titled the Master Reference of PRISE Teacher Level Data Elements. Interviews were 

conducted with 50 science liaisons from each high school in the sample to explore the function of SP in 

high schools. In the interviews, science liaisons were asked 17 general questions. Interviews were 

audiotaped and transcribed by the researchers.   

Data Selection 

We analyzed particular interview items from the PRISE qualitative data set. In selecting 

qualitative items on which to figure out what type of materials and extra-curricular activities were 

presented to science teachers, we were guided by two aims. First, we hoped with a limited number of 

items to represent as completely as supporting science teachers in terms of curricular activities and 

materials. Second, we proposed to include items, as much as we can, addressing any type of curricular 

materials as to not leave any related item out. We chose six items from the pool of qualitative data, (1) 

what role the SP have in implementing the school’s science curriculum, (2) the SP have a process by 

which extra science-related resources for teachers are chosen and purchased, (3) to what extent your SP 

encourage teachers to use inquiry-based instructional methods, (4) to what extent does the SP encourage 

science teachers to integrate laboratory experiences into their curricula, (5) to what extent the SP 

encourage science teachers to provide students with personally relevant learning experiences within the 

school’s walls, and (6) the ways that your SP encourages students to think about science in relation to 

their personal interests.  

In selecting the quantitative items, our focus was on two things. First, we proposed to determine 

the descriptive demography of (ethnic, gender, teaching experience etc.) of science teachers in 50 high 
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school. Thus, we selected 8 particular items (age, years of experience in current school, ethnicity, gender, 

degree, total years of teaching experience, school ID, and science certification) from the survey. Second, 

we proposed to determine the level of science teachers’ job satisfaction to answer our research question. 

Therefore, we selected 8 items related with science teachers’ job satisfaction and curricular support from 

the survey. The items related job satisfaction were in the Likert scale and ranged from very dissatisfied (1 

score) through very satisfied (4). 

Instrumentation 

By analyzing the interviews, we figured out the status of schools related to supporting curriculum 

materials or activities to science teachers. From the interview questions, we selected 10 curriculum 

materials or activities asked to answer by interviewees. Then, we developed a checklist that enabled us to 

evaluate high schools in terms of the presence of curricular materials. To make it in a weighed scale, 

these ten items were put into four categories; the least important, not very important, sort of important, 

and the most important, and each item was scored as 1 (2 items), 4 (3 items), 7 (3 items), and 10 (2 items) 

respectively. To validate the checklist, we asked two experts to rate each items. The checklist was 

finalized based on the average scores of the two experts and of the authors. (See Table 1).  

Table 1 The weighted scaled checklist to make content analysis on the qualitative data 

Curricular materials or extra-curricular activities Its rate 
  Science related sources                                                                      7 
  Curricular reform 4 
  Lesson sharing system 7 
  Professional development 7 
  Laboratory environment and equipment 10 
  Science related experience within the classroom 10 
  Field trips 4 
  Science competition 1 
  Science club 1 
  Independent student research 4 

 
Based on the checklist, we analyzed the 50 interviews. Then, we put 50 schools into four 

categories in terms of what kinds of curricular materials provided to science teachers. The four categories 

were very good, good, fair, and poor support. Scores ranged from 55 to 0. On this scale, 0-14 scores were 

categorized into a poor support group. Second, 15-28 scores were put into a fair support group. Third, 29 

- 42 scores were categorized into a good support group. Last, 43-55 scores were put in a very good 

support (See Table 2). 

Table 2 School categories based on the presence of curricular materials  

Categories School ID 
Poor support 1, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 18, 28, 29, and 35 
Fair support 3, 5, 6, 11, 20, 21, 22, 26, 30, 38, 40, 41, 44, and 50 
Good support 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 33, 36, 42, 43, 45, 47, 48, and 49  
Very good support 25, 31, 32, 34, 37, 39, and 46 
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Based on these two instruments, we could get the information showing the states of schools’ 

curricula materials support for science teachers.   

Data Analysis 

Based on the school categorization described in the qualitative part, we computed the job 

satisfaction score for each school. To prevent the effect of the population of science teacher on overall 

school job satisfaction score, we used the average job satisfaction score of each school. To make sure that 

the science teacher population at school affected on science teachers’ job satisfaction, we ran the 

correlation analysis by using SPSS. The correlation between the number of science teachers at a school 

and teachers’ job satisfaction will be discussed in discussion section. ANOVA was used to analyze the 

quantitative data. The Cronbach’s alpha value for 8 job satisfaction items was acceptable value of .80 

(George & Mallery, 2003). 

Results 

Most teachers (174 out of 385) at 18 schools clustered in the good support group and the least 

teachers (41) in 11 schools were in the poor support group (See Table 2). These results revealed that the 

bigger schools provided more curricular materials to science teachers than the small schools. 

Consequently, the size of school was related to the curriculum material support to science teachers. 

The majority of science teachers were White-Americans (69.4%). Participants’ age mean was 

45.4 years (SD = 11.8) ranging from 26 to 72 years. Participants’ average on teaching years in science 

education was 11.3 years (SD = 10.2). The average on in the current school district was 5.9 years (SD = 

7.2), and the average on in the current school was 6.5 years (SD = 7.1).  

Before testing our main hypothesis, we ran correlation analysis between the number of science 

teachers at a school and their job satisfaction scores in order to make sure whether the number of science 

teacher at a school affected the levels of their job satisfaction since four groups had heterogeneous 

distribution in the numbers of science teachers. Teachers’ job satisfaction at a school was negatively 

correlated with the numbers of teacher at the school (r = - 0.38 and p < 0.05).  

Comparative analysis 

After we created four groups according to the presence of curricular materials and calculated 

science teachers’ job satisfaction for each school, we conducted an ANOVA test on unweighted cases by 

SPSS. There was no statistically significant difference between science teachers’ job satisfaction and 

curricular support (F = 2.04, df = 3, p =.12). 
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After taking into consideration the heterogeneity in the group and the negative correlation 

between the number of teacher and job satisfaction, we ran another ANOVA test in weighted case by the 

numbers of science teacher. The weighted case ANOVA test revealed that there was a significant 

difference between groups (F = 19.3, df = 3, p<.01). Tukey’s test revealed that teachers’ job satisfaction 

for curriculum support was statistically significant for teachers in the good support school. No statistical 

significant was found between science teachers at the poor, fair, and very good support schools. Those 

who were at the good support school were least satisfied with their teaching profession among other 

groups (M = 2.80, SD = .28, p<.0001). Although those who were in the very good support schools were 

most satisfied with their teaching profession, there was a slight difference on job satisfaction level among 

the poor, fair, and very good support school groups. It appeared that the numbers of teachers at a school 

affected significantly the levels of science teachers’ job satisfaction.  

Conclusion and Significance 

Overall, the findings of this study revealed that science teachers would be more satisfied with 

their teaching profession when they are supported in terms of curricular materials and activities. 

However, when the number of science teachers increase, they are less satisfied with their profession. In 

this aspect, the further investigation is needed. One interesting finding of this study is that diversity of 

curricular support depends on the schools size. This finding may prove an evidence for that providing 

material to science teachers is related to school budget. However, the school size has negative effects on 

teachers’ job satisfaction. That can be because of the issue such as laboratory issue, overwhelming 

schedule like meeting, the number of students, and deficiency on communication with school principals. 

Although critical roles of providing curricular materials on teachers’ job satisfaction and student outcome, 

only 7 out of 50 schools provided very good support to science teachers.  

Although there is the negative relationship between the number of science teachers at a school 

and their job satisfaction (r=-.39, p<.05), science teachers at these school are the most satisfied teacher 

from their profession among our sample (M=3.04). This finding supports our assumption and previous 

research that revealed a significant positive relationship between supporting teachers and their job 

satisfaction (Littrell et al., 1994; Tickle et al. 2011; Russell et al., 2010).  

Contributions to the Interests of NARST Members 

In this study, we proposed that schools’ curriculum support for science teachers is one of the 

factors that affect their job satisfaction and their retention rates. Thus, our presentation specifically targets 

audiences of two strands: Strand 8. In-service Science Teacher Education, and Strand 15. Policy. The 

science teachers’ job satisfaction has been an important topic in the science education community and 

policy makers, and NARST has had many sessions at past conferences devoted to this topic. We 
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anticipate that the results will be interesting to anyone involved with job satisfaction, professional 

development, and curriculum materials and activities in classroom. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin nanobioteknolojiye ile İlgili güncel ve 
geleceğe yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.  Çalışma meslek lisesi (n=226), anadolu lisesi (n=273) ve anadolu 
öğretmen lisesi (n=85) okullarında öğrenim gören toplam 584 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama 
yöntemi kullanılan çalışmada veriler 5’li likert tipi ''Nanobioteknoloji Tutum Ölçeği'' ve 3’lü likert tipi 
“Nanobioteknoloji Bilgi Testi'' ile toplanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde öğrencilerin nanoteknolojiye 
yönelik tutum seviyelerinin orta düzeyde olduğu ve bilgi seviyelerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 
Demografik özelliklere göre tutumları incelendiğinde öğrenim görülen bölüme göre anlamlı şekilde farklılaşırken, 
sınıf, cinsiyet ve mezun olunan liseye göre anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. Öğrencilerin bilgi düzeyleri 
incelendiğinde, alınan puanların okul türüne göre anlamlı şekilde farklılaştığı, cinsiyet, sınıf ve bölüm türüne göre 
ise anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nanobioteknoloji, tutum  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the current and future opinions of the students who pursue their 
secondary education on nanobiotechnology. A total of 584 high school students including those in the vocational 
high school (n=226), in the anatolian high school (n=273) and in the anatolian teacher high school (n=85) 
participated in the study. The data of the study, which was conducted by means of screening method, were obtained 
by means of 5-likert type “Scale of Nanobiotechnology Attitude” and 3-likert type “Nanobiotechnology Knowledge 
Test”. The data indicated that the levels of the attitudes of the students towards nanobiotechnology were moderate 
and their knowledge on the issue was in a low level. In the analysis on the attitudes of the students in terms of 
demographic characteristics, it was determined that their attitudes varied significantly by the department that the 
students study but not by their grades, gender and graduated high school. Furthermore, it was revealed that the levels 
of knowledge of the students varied significantly by the type of school but not by their genders, grade or department. 

Keywords: Nanobiotechnology, attitudes 
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Yirminci yüzyılın önde gelen özelliklerinden biri birçok teknolojinin filizlenip geliştiği bir zaman 

dilimi olmasıdır. Bugün 55  -  60 yaşlarında olan insanların, gelişmelerine tanıklık ettikleri teknolojilerin 

neler olduğuna bakıldığında, nükleer teknolojiden uzay teknolojisine, lazer teknolojisinden bilgisayar-

iletişim teknolojisine kadar,  yaşantıları derinden etkileyen birçok teknolojinin 20. Yüzyılın ikinci 

yarısında geliştiği görülmektedir (Çırakoğlu, 2002; Akt. Eroğlu, 2006). 

20. yüzyıl süresince bilimde dört büyük devrim meydana gelmiştir. Kimyasal bilimlerin egemen 

olduğu dönemden, nükleer bilimlerin egemen olduğu döneme ve daha sonra hızlıca biyolojik bilimlerdeki 

bir devrimi olası kılacak bilgi teknolojilerinin egemen olduğu döneme geçilmiştir. 20.  yüzyılda meydana 

gelen biyolojik bilimler devrimi sonucunda, 21. yüzyıl yeni bir teknolojik devrimi beraberinde getirmiştir 

(Mehta ve Gair, 2001; Özgen, 2007). 

Biyoteknoloji kavramı sözcük olarak incelendiğinde “biyoloji  (yaşam bilimi )” ve  “teknoloji 

(uygulama bilgisi)” kelimelerinden türetildiği ve “uygulamalı yaşam bilimi” anlamına geldiği 

görülmektedir. İlk olarak bir Macar mühendis olan Karl Ereky tarafından 1919’da ortaya atılan 

biyoteknoloji kavramı, o dönemde  “canlı organizmalar yardımıyla hammaddelerden ürün üretmek 

amacıyla yapılan tüm çalışmalardır” şeklinde tanımlanmıştır (Leslie ve Schibeci, 2003).  

Hücre biyolojisi’nin anlaşılması güç mekanizması bilim insanlarını sürekli olarak nano ölçeklerde 

makineler ve robotlar yapmaya zorlamıştır. Nanoteknoloji’nin atomlarla oynayarak istenilen ölçeklerde 

makineler yapması, bir yandan da birçok bilim insanının hücre mekanizmasını tam olarak çözüp sağlık 

problemlerinin ortadan kaldırmak istemesi farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni bir çalışma alanını 

doğurmuştur ki buna ‘Nanobiyoteknoloji’ adı verilmektedir (Jones, 2006).  

Nanobiyoteknoloji kelimesi iki kavramı içinde barındırıyor: Bunlardan birincisi bir büyüklük 

tanımı: Nano (10-9), yani milimetrenin milyonda birine karşılık gelen bir büyüklük. İkincisi ise 

biyoteknoloji kavramı, yani biyoloji ve biyokimya temelli yöntemlerin uygulamalarını araştıran, ortaya 

koyan, onları ürüne dönüştüren, teknoloji temelli çalışma alanı. İkisinin birleşmesi ile ortaya çıkan 

nanobiyoteknoloji ise, bir yandan canlı hücrenin milyarlarca yıllık evrimi sırasında şekillenmiş 

nanoyapıları ve nanomakineleri, yani DNA’yı, RNA’yı, lipidleri, proteinleri, polisakkaritleri, bunların 

birbirleri ile etkileşimlerini ve hareketlerini araştırırken diğer yandan bu yapıları ve etkileşimleri daha 

dayanıklı, daha hızlı hareket eden, istendiği zaman planlanmış  hedefe varacak materyaller ve yapılar 

kullanarak taklit edebilmeyi planlıyor. Nanobiyoteknolojinin bir üçüncü ilgi alanı ise moleküler biyoloji 

araştırmalarında nano seviyesinde bilgi toplayabilecek ve biyolojik sistemlerin nano düzeyde 

araştırılmasına olanak verecek sistem ve düzeneklerin tasarlanarak ürüne dönüştürülmesi olarak 

düşünülüyor.(Bilim ve Teknik Dergisi, 2011) 

Nanoteknoloji tüm disiplinleri kendi alanlarında moleküler düzeyde düşünmeye, anlamaya, 

tasarlamaya ve bunları ürüne dönüştürmeye yönlendirmektedir. Her disiplin kendi içinde bu yönde 
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düşünen bilim insanlarının sayısını artırmalıdır. Nanoteknoloji ile ilgili projeler ve benzeri diğer destekler 

şüphesiz bu yönlenmede önemli rol oynayacaktır. Ancak bu yetersizdir. Nano-biyoteknoloji ile farklı 

disiplinlerde bulunanları bir araya getirecek ara yüzeyler yaratılmalı ve bunların birlikte çalışması 

sağlanmalıdır. Alınacak önlemlerden biri biyomühendislik programlarının yaygınlaştırılmasıdır. Bunun 

için özellikle yüksek lisans ve doktora düzeylerinde biyomühendislik eğitim programları oluşturulmalı, 

bu eğitim programlarına özellikle sanayi desteği sağlanmalıdır. Dolayısıyla, özellikle küçük ve orta 

büyüklükte sanayi kuruluşlarının akademisyenler ile ara yüzeyini oluşturacak yapılanmalar (teknokentler, 

üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri, vb.) kurulmalıdır. Disiplinler arası yapısı nedeniyle 

nanobiyoteknolojinin geliştirilmesi için böyle ortaklık ağlarına ve entegre çalışmaları sağlayacak alt 

yapılara şiddetle gereksinim vardır. Bunun sağlanması için devlet gücünün ve yönlendirme politikalarının 

oluşturulması ve uygulanması gerekir (Nanoteknoloji Strateji Grubu, 2004).  

Yine Tegart (2003), vermiş olduğu bir konferansta  nanoteknoloji ve nanobiyoteknolojinin 

gelişmesindeki en büyük problemin, bu alanlarda çalışacak yeni nesil araştırmacıların eğitilmesi olduğunu 

söylemiştir. Tegart aynı konferansta dünyada 2010 ile 2015 yılları arasında 2 milyondan fazla 

nanoteknoloji uzmanına gereksinim duyulacağını söylemiştir. 

Sonuç olarak, nanobiyoteknoloji alanında 2023’e kadar olan dönemde Türkiye, sağlık 

uygulamaları başta olmak üzere uluslararası düzeyde biyolojik moleküllerin kalitatif ve kantitatif 

ölçümüne olanak verecek, nanoteknoloji yeteneklerini kullanan, hızlı, çok sayıda örneği aynı anda 

değerlendiren, çok düşük konsantrasyonlarda ölçüme olanak veren sistemlerin geliştirilmesini 

sağlamalıdır. Özellikle akademi-sanayi ortaklığı ile yürüyecek büyük bütçeli projeler oluşturulmalı, 

uluslararası projelere katılım (özellikle Avrupa Birliği projelerine) teşvik edilmelidir (Nanoteknoloji 

Strateji Grubu, 2004). 

Correard (2001) yaptığı çalışmada %70‟den fazla orta öğretim öğrencinin teknolojiyi “yenilik” ve 

“bilgisayar” olarak tanımladıkları sonucuna ulaşmıştır. Fang (2007) tarafından Tayvan halkı ile yapılan 

çalışmada katılımcılara teknoloji kelimesini duyduklarında akıllarına ilk ne geldiği sorulmuştur. 

Katılımcıların %42.3 ‘ünün bilgisayar, %19‟unun bilim, %11.6‟sının internet, %9.9‟unun yenilik 

cevabını verdikleri görülmüştür. Osborne (2003), Ramsden (1998), ve Volk (2003) tarafından kendi ülke 

toplumların üzerinde yapılan araştırmalarda teknolojiye yönelik olumsuz tutum ve görüşlerin olduğu ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda Fang  (2007) ve Khunyakari  (2009) tarafından çalışmalarda 

teknolojiye yönelik olumsuz tutumların yerini olumlu tutum ve görüşlerin aldığı görülmektedir. Aynı 

zamanda çalışmlarda teknolojik yenilikler ile her şeyin geliştiği, teknolojik bilgilerin performansı 

arttırdığı, teknoloji kullanımının ülke geleceği ve refahı açısından çok önemli olduğu bu sebepten de 

teknolojik bilgilerin okul müfredatına dâhil edilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Deniz (2006) tarafından 184 tezsiz yüksek lisans öğretmen adayı ile yapılan çalışmada 

teknolojiye yönelik tutumlar araştırılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Khunyakari (2009) 

çalışmalarında lise öğrencilerinin büyük çoğunluğunun teknolojinin bilinmesi ve kullanılarak 

geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini, teknolojiye yönelik olumlu tutumlara sahip olduklarını 

belirtmiştir. Elde edilen bu sonuç teknolojinin, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini 

göstermektedir. İngiltere’de 15 yaş ve üstü 1005 kişiyle yapılan çalışmada gençlerin nanoteknoloji 

duyumlarının daha fazla olduğu, yaş seviyesi arttıkça nanoteknoloji duyumuna sahip olan kişilerin 

oranında azalma olduğu belirtilmiştir (The Royal Society, 2004) 

Balemen (2009) tarafından yapılan çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının nanobiyoteknoloji 

konusundaki bilgi seviyeleri ölçülmüştür. Biyoloji öğretmen adaylarının nanobiyoteknoloji bilgi testi 

puanlarının; öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine, mezun oldukları 

lise türlerine, ailelerinin eğitim durumlarına ve ailelerinin gelir durumlarına göre farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının nanobiyoteknoloji eğitimi 

hakkında sahip oldukları düşünceler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, biyoloji öğretmen adaylarının 

biyoloji eğitimi veren üniversitelerin biyoloji eğitimi müfredatına nanobiyoteknoloji adı altında yeni bir 

ders eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Ekli (2010) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim ikinci kademe (6., 7. ve 8. sınıf) 

öğrencilerinin nanoteknoloji hakkındaki temel bilgi ve görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumlarını farklı 

değişkenler açısından araştırılmıştır.  Araştırmanın örneklemini, Muğla merkez ilçeye bağlı 23 ilköğretim 

okulunun 6, 7. ve 8. sınıflarında okuyan, 708‟i kız , 688‟i erkek öğrenci olmak üzere toplam 1396 

öğrenci oluşturmuştur. Ölçme araçlarından elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin büyük bir kısmının teknolojiye yönelik olumlu tutumlara sahip 

olduğunu göstermiştir. 

Nanobiyoteknoloji (BNT) günümüzde en hızlı gelişim gösteren bilim dallarından birisidir. Bu 

bağlamda BNT disiplinler arası çalışmalarla (fizik, kimya, biyoloji, tıp vb.) yaşantımızın hemen hemen 

her alanında günden güne artan bir şekilde kendisini hisse ettirmektedir. Geleceğin en önemli meslek 

dallarından birisi olacak olan nano bilimin orta öğretim müfredatına uyarlanması Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından belirlenen “Vizyon 2023 Teknoloji Stratejisi Belgesi” 

nde belirlenen 8 başlıktan bir tanesidir. Buna göre yeni nesillerin geleceklerini şekillendirmede ve doğru 

mesleklere yönlenebilmelerinde nano bilim hakkındaki düşüncelerinin araştırılması bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda verilen sorulara yanıt aranacaktır. 

Öğrencilerin; 

• Nanobioteknoloji hakkındaki görüşleri, kendi bölümlerinin sınıf seviyelerine göre farklılık 

göstermekte midir?  
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• Nanobioteknoloji hakkındaki görüşleri branşlara göre farklılık göstermekte midir?  

• Nanobioteknoloji hakkındaki görüşleri okullara göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, yapılan araştırmanın modelinden, evreninden, örnekleminden ve araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı ile analizlerden bahsedilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Tarama modeli, var olan bir durumu olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Çanakkale ili merkez ilçesi ortaöğretiminde okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Örneklemini ise Çanakkale ili merkez ilçesi Anadolu öğretmen lisesi, Anadolu lisesi ve 

meslek liselerinde öğrenim gören 584 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin ayrıntılı demografik 

veriler Tablo 1’de verilmiştir. Örnekleme çeşidi olarak amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. 

Liselerin nanobiyoteknolojiye yönelik derslerinin bulunması ölçüt olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 1.Öğrencilere İlişkin Bağımsız Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişken N f (%) 
Cinsiyet Kız 211 36,1 

Erkek 373 63,9 
Okul Türü Meslek Lisesi 226 38,7 

Anadolu Lisesi 273 46,7 
Anadolu Öğretmen Lisesi 85 14,6 

Sınıf 1 321 55,0 
2 192 32,9 
3 53 9,1 
4 18 3,0 

Bölüm Sayısal 355 60,8 
Eşit Ağırlık 170 29,1 
Sözel 48 8,2 
Dil 11 1,9 

Toplam  584 100,0 

 
 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada “Envanter”,  ''Nanobiyoteknoloji Tutum Ölçeği (NTÖ)'' ve “Nanobiyoteknoloji 

Bilgi Testi (NBT)'' birlikte kullanılmıştır.  
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Envanter’de öğrencilerin cinsiyetleri, sınıfları, lise türleri ve bölümleri sorulmuştur. NTÖ 47 

maddeden oluşmaktadır. NTÖ “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Düzeyde 

Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. NBT 

öğrencilerin nanobiyoteknolojiye yönelik bilgi seviyelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. NBT 14 

maddeden oluşmaktadır. NBT “Evet”, “Hayır” ve “Bilgim Yok” seçeneklerinden oluşmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırma için seçilen üç farklı bölümdeki 584 öğrenciye Envanter, NTÖ ve NBT birlikte 

uygulanmıştır. Anketlerin uygulanması aşamasında öncelikle öğrencilerin güvenilir cevaplar verebileceği 

ortam oluşturulmuş ve gönüllülük esasına göre çalışma yürütülmüştür. Uygulamaya yönelik öğrencilerin 

hazırbulunuşlukları sağlanmış ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Süre olarak öğrencilere 61 soru için 

yaklaşık 40 dakika verilmiş ve bu süre içerisinde maddeleri cevaplandırması sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi yapılırken İstatistik Programı olan SPSS kullanılmıştır.  Toplanan veriler 

programa girilirken NTÖ'nün maddeleri değerlendirilirken olumlu maddeler için “Kesinlikle 

Katılmıyorum” seçeneğine 1, “Katılmıyorum” seçeneğine 2, “Orta Düzeyde Katılıyorum” seçeneğine 3, 

“Katılıyorum” seçeneğine 4, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğine ise 5 puan verilmiştir. Olumsuz 

maddeler içinse kodlama tersten yapılmıştır.  

Öğrencilere uygulanan anket verilerini yorumlamak için ölçeğin aralık genişliğinin, “dizi 

genişliği/yapılacak grup sayısı” formülü ile hesaplanması göz önünde tutulmuştur. Araştırma bulgularının 

değerlendirilmesinde aritmetik ortalama puan aralıklarına göre yapılmış olup aşağıdaki gibi belirlenmiştir 

(Tekin, 2008). 

Kullanılan ölçek; 

1.00- 1.80 “Kesinlikle katılmıyorum” 
1.81- 2.60 “Katılmıyorum” 
2.61- 3.40 “Orta Düzeyde Katılıyorum” 
3.41- 4.20 “Katılıyorum” 
4.21- 5.00 “Kesinlikle katılıyorum” olarak derecelendirilmiştir. 
 
NBT'nin soruları değerlendirilirken doğru cevaplar için 1, yanlış cevaplar için 0 puan 

kodlanmıştır.  

Uygulanan anket verilerini yorumlamak için ölçeğin aralık genişliğinin, “dizi genişliği/yapılacak 

grup sayısı” formülü ile hesaplanması göz önünde tutulmuştur. Araştırma bulgularının 

değerlendirilmesinde aritmetik ortalama puan aralıklarına göre yapılmış olup aşağıdaki gibi belirlenmiştir 

(Tekin, 1996). 
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Kullanılan ölçek; 

0.00 – 0.33 “Düşük” 
0.34 – 0.66 “Orta” 
0.67 – 1.00 “Yüksek” olarak derecelendirilmiştir. 

Veriler değerlendirilirken NBT ve ATÖ için alt boyutların ortalama puanları dikkate alınmıştır. 

İstatistiksel analizler için veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgular tablolar eşliğinde verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin NTÖ’den alınan puanların ortalaması öğrencilerin tutum 

düzeylerinin “Orta Düzeyde Katılıyorum” seviyesinde olduğunu göstermektedir (𝑋�= 3,19).  Yine Tablo 

2’ye bakıldığında NBT’den aldıkları puanların genel olarak düşük düzeyde olduğu görülmüştür (𝑋�= ,30). 

Tablo 2.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Betimsel İstatistikleri 

Ölçek N 𝑋� Ss 
NTÖ 584 3,19 ,77 
NBT 584 ,30 ,30 

 
Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 3.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N 𝑋� Ss sd t p 

NTÖ Kız 211 3,16 ,76 
582 ,646 ,517 

Erkek 373 3,20 ,77 
NBT Kız 211 ,30 ,31 

582 ,267 ,791 
Erkek 373 ,31 ,30 

Tablo 3, öğrencilerin NTÖ ve NBT'ye verdikleri cevaplardan alınan puanların cinsiyete göre t-

testi sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, NTÖ’de erkeklerin Nanobiyoteknoloji’ye 

yönelik tutumların kızların tutumlarından daha yüksek olduğu görülmektedir (𝑋�= 3,20> 𝑋�= 3,16). 

Aradaki bu fark incelendiğinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır [t(582)= ,646 , p>.05].  

Tablo 3 incelendiğinde erkeklerin Nanobiyoteknoloji’ye yönelik bilgilerinin kızların bilgilerine 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir (𝑋�= ,31> 𝑋�= ,30). Aradaki bu fark incelendiğinde anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır [t(582)= ,267 , p>.05]. 

Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Puanlarının Okul Türü Değişkenine Göre İncelenmesi 
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Tablo 4.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Okul Türüne Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Okul Türü N 𝑋� Ss 

NTÖ 
Meslek Lisesi 226 3,15 ,75 
Anadolu Lisesi 273 3,16 ,78 
Anadolu Öğretmen Lisesi 85 3,37 ,74 

NBT 
Meslek Lisesi 226 ,29 ,30 
Anadolu Lisesi 273 ,29 ,29 
Anadolu Öğretmen Lisesi 85 ,38 ,36 

 

Tablo 4 incelendiğinde NTÖ’de en yüksek puan ortalamasına sahip okul Anadolu Öğretmen 

Lisesi (𝑋�= 3,37), en düşük puan ortalamasına sahip okulun Meslek Lisesi (𝑋�= 3,15) bulunmuştur. 

NBT’de en yüksek puan ortalamasına sahip okulun Anadolu Öğretmen Lisesi (𝑋�= ,38), Meslek Lisesi ve 

Anadolu Lisesi ise en düşük puan ortalamasına sahip okullardır (𝑋�= ,29; 𝑋�= ,29). 

Tablo 5.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Okul Türüne Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

NTÖ 
Gruplar Arası 3,371 2 1,686 

2,889 ,056 --- Gruplar İçi 338,965 581 ,583 
Toplam 342,337 583  

NBT 
Gruplar Arası ,618 2 ,309 

3,357 ,036* 
ML-AÖL 
AL-AÖL Gruplar İçi 53,463 581 ,092 

Toplam 54,081 583  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

Tablo 5’e göre, NTÖ’den alınan puanlarda okullara göre anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir [F(2, 581)= 2,889, p>.05].  

 NBT’den alınan puanlarda okullara göre anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir [F(2, 581)= 

3,357, p<.05] Alınan puanların hangi bölümler arasında farklılaştığını bulmak için TUKEY testi 

yapılmıştır. Yapılan TUKEY testi sonucuna göre NBT’de, Anadolu Öğretmen Lisesi ile Meslek Lisesi ve 

Anadolu Öğretmen Lisesi ile Anadolu Lisesi; okullarında okuyan öğrenci puanları arasında anlamlı 

farklılaşma bulunmuştur. 

Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 6 incelendiğinde NTÖ’de en yüksek puan ortalamasına sahip sınıfın üçüncü sınıflar (𝑋�= 

3,33), en düşük puan ortalamasına sahip sınıfın ikinci sınıflar (𝑋�= 3,07); NBT’de en yüksek puan 

ortalamasına sahip sınıfın üçünçü sınıflar (𝑋�= ,37), en düşük puan ortalamasına sahip sınıfın ikinci 

sınıflar (𝑋�= ,28); olduğu görülmektedir. 

Tablo 6.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Sınıflara Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Sınıf N 𝑋� Ss 
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NTÖ 

1 321 3,23 ,72 
2 192 3,07 ,83 
3 53 3,33 ,69 
4 18 3,26 ,96 

NBT 

1 321 ,30 ,30 
2 192 ,28 ,30 
3 53 ,37 ,33 
4 18 ,33 ,37 

   
Tablo 7’ye göre, NTÖ ve NBT’den alınan puanlar ile sınıflar arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir [F(3,580)= 2,549, p>.05 ; F(3,580)= 1,401, p>.05]. 

Tablo 7.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Sınıflara Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

NTÖ 
Gruplar Arası 4,454 3 1,485 

2,549 ,055 --- Gruplar İçi 337,882 580 ,583 
Toplam 342,337 583  

NBT 
Gruplar Arası ,389 3 ,130 

1,401 ,241 --- Gruplar İçi 53,692 580 ,93 
Toplam 54,081 583  

 
Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre İncelenmesi 

Tablo 8 incelendiğinde NTÖ’de en yüksek puan ortalamasına sahip bölüm dil (𝑋�= 3,95), en 

düşük puan ortalamasına sahip bölüm Sözel (𝑋�= 3,10) bulunmuştur. NBT’de en yüksek puan 

ortalamasına sahip bölümün Dil (𝑋�= ,44), en düşük puan ortalamasına sahip bölümün Sayısal ve Eşit 

Ağırlık (𝑋�= ,30 ; 𝑋�= ,30) olduğu görülmektedir. 

Tablo 8.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Bölüme Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Bölüm N 𝑋� Ss 
NTÖ 

 
Sayısal 355 3,15 ,75 
Eşit Ağırlık 170 3,24 ,68 
Sözel 48 3,10 ,96 
Dil 11 3,95 1,26 

NBT Sayısal 355 ,30 ,30 
Eşit Ağırlık 170 ,30 ,30 
Sözel 48 ,32 ,34 
Dil 11 ,44 ,46 

 
Tablo 9’a göre, NTÖ puanları bölüme göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır [F(3,580)= 4,398, 

p<.05]. Alınan puanların hangi bölümler arasında farklılaştığını bulmak için TUKEY testi yapılmış ve 

NTÖ’de anlamlı farklar Sayısal ile Dil, Eşit ağırlık ile Dil ve Sözel ile Dil bölümleri arasındadır.  

NBT puanları bölüm değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır [F(3,580)= ,803 , p>.05]. 

Tablo 9.NTÖ ve NBT’den Alınan Puanların Bölümlere Göre ANOVA Sonuçları 
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Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
Fark 

NTÖ Gruplar Arası 7,614 3 2,538 
4,398 ,005* 

SAY-DİL 
EA-DİL 
SÖZ-DİL 

Gruplar İçi 334,722 580 ,577 
Toplam 342,337 583  

NBT Gruplar Arası ,224 3 ,075 
,803 ,493 --- Gruplar İçi 53,858 580 0,93 

Toplam 54,081 583  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

Nanobiyoteknoloji Tutum ve Bilgi Testi Regresyon Analizi Sonuçları 

Tablo 10. Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler R2 Stnd. Beta β t p Bağımlı Bağımsız 
NBT NTÖ ,172 ,415 1,043 10,993 ,000* 

 
Öğrencilerin nanobiyoteknoloji bilgi düzeylerinin, nanobiyoteknolojiye yönelik tutumlarını ne 

şekilde yordadığını bulmak için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, bilgi düzeyleri ile 

tutumları arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş (R=0.415, R2=0.172), bilgi düzeyinin nanobiyoteknolojiye 

yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğu Tablo 10’da görülmüştür (F(1-583)=120.846, p<0.05). Bilgi 

düzeyi, nanobiyoteknolojiye yönelik tutumdaki değişimin %17’sini açıklamaktadır. Regresyon 

denklemine esas yordayıcı değişkenin katsayısının (Stnd. Beta=1.043) anlamlılık testi de, bilgi düzeyinin 

anlamlı bir yordayıcı olduğunu göstermektedir (p<0.01). 

Regresyon analizi sonucuna göre, nanobiyoteknolojiye yönelik tutumu yordayan regresyon 

denklemi şu şekildedir: 

Nanobiyoteknolojiye Yönelik Tutum = (1.043 x Nanobiyoteknoloji Bilgi Düzeyi) + 2.871 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmada öğretmen adaylarının nanobiyoteknolojiye yönelik tutum ve bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin tutum ve bilgi düzeyleri ölçülmüş, tutum 

düzeyleri orta düzeyde ve bilgi düzeyleri düşük olduğu görülmüştür. Buna göre, öğrencilerin özellikle bu 

derse ilişkin kavramlara düşük düzeyde sahip olması öğrencilik yaşantıları için olumsuz olacağı 

düşünülebilir.  

Araştırmanın alt boyutlarından olan cinsiyet faktörüne göre Nanobiyoteknoloji tutum ve bilgi 

düzeyleri incelendiğinde her iki durumda da erkeklerin lehine puan farkı olduğu bulunmuştur. Bu farkın 

anlamlılığı incelendiğinde NTÖ ve NBT cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

bulmuştur. 
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Nanobiyoteknoloji tutum ve bilgi testi puanlarının okul türü değişkenine göre incelendiğinde 

NTÖ’de puanlara bakıldığında Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin daha başarılı olduğu ve okullar 

arası puanların anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. NBT’de Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin daha başarılı olduğu ve okullar arası puanların anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur.  

Bir diğer alt problemde nanobiyoteknoloji tutum ve bilgi testi puanlarının sınıfa göre nasıl 

farklılaştığı incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde NTÖ ve NBT’de anlamlı farka 

rastlanmamiştır.   Nanobiyoteknoloji  ile ilgili kavramlar üçüncü sınıfta maksimum düzeyde 

anlaşılabilmektedir.   

Son alt problemde nanobiyoteknoloji tutum ve bilgi testi puanları bölüme göre incelenmiştir. 

Bulgular incelendiğinde NTÖ puanlarının dil bölümün nanobiyoteknoloji tutum ölçeğinde  anlamlı 

şekilde farklılaştığı  bulunmuştur. NBT puanlarının bölüm  türüne göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak elde edilen veriler incelendiğinde nanobiyoteknolojiye yönelik öğrencilerin 

tutumlarının ve yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu amaçla ortaöğretim 

programlarının yapılandırılması, nanobiyoteknolojiye yönelik uygulamaların geliştirilmesi önerilebilir. 

Öğrencilerin özellikle uygulamalı, modellemeli ya da görsel olarak zenginleştirilmiş materyallerle ders 

sunularak tutum ve bilgi düzeylerinin artması sağlanabilir. Öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler 

üzerinde nanobiyoteknolojiye yönelik çalışmalar artırılarak eksikliklerin nelerden kaynaklandığı 

derinlemesine incelenebilir. 
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Introduction 

Hoy and Miskel (2005) define classroom learning environment as an array of inner characteristics 

that differentiate one school from another and could influence the behaviors of every teacher. The 

classroom learning environment is the social atmosphere in which learning occurs. As a crucial element 

of teaching-learning, children have a right to feel good about themselves and the institution in which they 

function (Verkuyten & Thijs, 2002). In such a learning environment that every psychological and 

sociological learning tool is important in learning process, it is undeniable that learners’ reflection to their 

teaching-learning environment can be an indicator in the learning process.  Fraser (2007) underscores the 

importance of research in the classroom learning environments by these words:” because students spend 

approximately 20,000 hours in classroom by the time they graduate from university, their reaction to their 

teaching-learning experience are of considerable importance.” Researchers argue that students’ 

achievements and behaviors influenced and affected by factors in classroom (Khalil & Saar, 2009). 

Theoretical framework 

The importance of the learning environment on teaching-learning has been paid by educational 

researchers during the last 30 years (Margianti & Fraser, 2001). According to Cannon (1997), the 

classroom learning environment is the strongest predictor of student attitude toward to science learning. A 

positive classroom learning environment help teachers teach better, and consequently give opportunity to 

students to learn better (Hassen and Childs, 1998). Research found a strong correlation between students’ 

academic achievement and their perception to the classroom learning environment of high school biology 

classroom (Hofstein & Lazarowitz, 1986).  

According to Fraser (2007), learning environment research was originated from Walberg’s and 

Moss’s work during 1970s. According to Moss (1979), learning environment consisted of environmental 

and personal systems that interaction between these systems influence each other and consequently 
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affected on learning environments. The environmental system includes physical setting, organizational 

factors, and humane aggregate and social climate (e.g. school location) (Liu, 2010). The personal system 

includes sociodemographic variables, expectations, personality factors, and coping skills (e.g. students’ 

gender) (Liu, 2010). In the present study, we focus on two the personal system variables and these are; 

students’ grade and students’ gender.   

Differences between girls’ and boys’ perceptions of their classroom learning environment were 

reported in some studies; yet in others students’ gender was not an issue. Moss and Fraser (2001) reported 

girls perceived the learning environment as more cooperative than boys did, but  felt less involved in the 

classroom. Girls perceived their surrounding as more organized and cooperative and as containing more 

direction for task (Margianti et al. 2002).  Verkuyten and Thijs (2002) reported that girls usually were 

more satisfied with their classroom learning environment than boys. A study by Den Brok et al. (2006) 

investigated association between learning environment and the classroom environment of a sample of 665 

middle school students in California, and revealed that girls generally perceived their learning 

environment more positively than boy did. However, Scantlebury and Baker (2007) noted that girls were 

“shortchanged” in education they received and reported the environment in public school as hostile 

toward females. Kim, Fisher and Fraser (2000) examined gender-related differences in the perception of 

543 8th grade students and found that boys perceived their learning environment more positively than girls 

did. Khalil and Saar (2009) found significant difference between grade levels in students’ perception of 

classroom environment and reported Grade 5 students characterized classroom environment more 

positively than Grade 6 students. In the present study we posed the main research questions to investigate 

how students perceive their classroom environment in term of the personal system. From the main 

question, the following minor research questions were derived. Are there differences in the perceptions of 

classroom learning environment between a) girls’ and boys’? b) students in Grade 6, Grade 7, and Grade 

8? 

In the light of literature, the purpose of this study is twofold a) to examine any differences 

between girls’ and boys’ perception of their classroom learning environment b) to determine students’ 

perceptions of classroom environment in different grades (Grade 6-8).  

 

 

 

Method 

Research Design 
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The research sample consisted of 1882 Grade 6, Grade 7 and Grade 8 students from 20 middle 

schools selected randomly in Trabzon Province in Turkey. Table 1 provides descriptive characteristic of 

the research sample by gender, and grade.  

Table 1 Number of students participated in the study 

Grade Level Gender 
Grade 6 647 Girls 915 
Grade 7 621 Boys 967 
Grade 8 614   

  

Instrumentation 

A variety of standardized measurement instruments related to classroom learning environment are 

available; these instruments are varied based on primarily the social-psychological framework of learning 

environments (Liu, 2010). In classroom learning environment research in Turkey two questionnaires, the 

developed by Tenenbaum et al (2001) and the Assessing of Constructivist Learning Environment (ACLE) 

developed by Arkun and Askar (2010), have been employed by researchers. In the present study the 

ACLE questionnaire that the cronbach alpha coefficient is 0, 96 and the RMSEA value is 0,076 was used. 

The questionnaire consists of 28 items in six scales that cover the fundamental features of constructivist 

learning environment, and these are a) Student Centered that students play an active role in learning, b) 

Thought Provoking that knowledge is constructed in students’ mind, c) Collaborative that social 

interaction is an important element of constructing knowledge, d) Life Relevance that knowledge is 

constructed by experience, e) Concurrent Learning and Assessment that metacognition is important on 

students’ learning, and f) Bringing Different Viewpoints that students develop their view points (Arkun 

and Askar, 2010).  

Data Collection 

The questionnaire was administered 1882 middle-school students randomly selected from 20 

schools in Trabzon Province in Turkey.  The data of the 1882 questionnaires recorded on the computer. 

Data were analyzed using the SPSS program.  

Results and Analysis 

The 2x6 MANOVA test conducted on the mean of scores of the classroom environment scales in 

order to find out whether any differences existed between girls’ and boys’ perceptions on the classroom 

environment and whether any differences existed between students in different grade level. The ANOVA 

and Tukey analyses then compared scales. These analyses showed that 

a) Differences between girls’ and boys’ perceptions of classroom environment 
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MANOVA analysis of gender revealed that overall gender was significant in students’ 

perceptions of classroom learning environment (λ=.977, F=7.230, p<.001). ANOVA analysis of gender 

identified that although no significant difference was found girls’ and boys’ perceptions in Collaborative 

scale (F[1,1880]=22.496, p>.05), significant differences between girls’ and boys’ perceptions of 

constructivist learning environment in scales of Student Centered (F[1,1880]=18.657, p<.001), Thought 

Provoking (F[1,1880]=22.032, p<.001), Life Relevance (F[1,1880]=7.387, p<.001), Concurrent Learning 

and Assessment (F[1,1880]=2.370, p<.001), and Bringing Different Viewpoints (F[1,1880]=22.496, 

p<.001) were found. 

b) Differences between grade levels in perceived classroom learning environment 

MANOVA analysis revealed significant differences between Grade 6, Grade 7 and Grade 8 in 

students’ perceptions of their classroom environment (λ=.964, F=5.570; p<.001). ANOVA and Tukey 

analyses of grades showed that although no significant difference was found between Grade 7 and Grade 

8, students at Grade 6 perceived their learning environment more positively than Grade 7 and Grade 8. 

Conclusion and Significance 

An interesting finding of the study was that although Scantlebury and Baker (2007) the 

environment in public school as hostile toward females, girls had more positive thought about their 

learning environment than boys had, with the exception of Collaborative. Although Khalil and Saar 

(2009) find no significant difference between girls’ and boys’ perception in classroom environment, in the 

study, the analyses of the findings revealed gender matter in students’ perception. The other interesting 

finding of the study was grade 6 students perceived their learning environment more positively than 

students at Grade 7 and Grade 8. This difference could be the result of changes in teaching and learning 

methods, and contents become more advance from Grade 6 through Grade 8.  
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ÖZET 

Günümüzde yaşanan çevre sorunları karşısında, çeşitli çözüm yolları üretilmektedir. Bu çözüm yollarından 
biri de etkili bir çevre eğitimidir. Ancak ülkemizde çevre eğitiminin yeterince etkili olmadığı görülmektedir. Etkili 
bir çevre eğitiminin önündeki engellerden biri de sosyoekonomik sorunlardır. Bu yüzden özellikle de köy 
okullarında maddi imkânların kısıtlılığı, fiziki altyapı yetersizliği, sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü gibi 
gerekçelerle çevre eğitimine yönelik uygulamalar yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla köy okullarında 
uygulanabilir, ekonomik ve etkili bir çevre eğitimine ihtiyaç vardır. Bu amaçla 2014-2015 eğitim öğretim yılında, 
7.sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ile “Temiz Okul Temiz Köy Temiz Dünya” başlıklı, ortalama 4 haftalık bir proje 
çalışması yapılmıştır. Proje boyunca gezi, iş birlikli öğrenme, zihin haritası, beyin fırtınası, 5N1K, rol oynama, 
tiyatro, Hacivat-Karagöz oyunları gibi öğrenci merkezli öğretim metotlarından ve çeşitli oyunlardan yararlanılmıştır. 
Çalışma bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır. Proje sonunda öğrencilere kapalı ve açık uçlu görüşme 
soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin olumlu ve 
olumsuz görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonunda çevre eğitimi uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Çalışmanın özellikle köy okullarında görev yapan 
ve yapacak olan öğretmenlerin çevre eğitimine yönelik uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Proje, Köy Okulu, Öğretmen 

ABSTRACT 

In face of the environmental problems of today, various solutions have been proposed. One of these 
solutions is effective environmental education. However, in our country, it is seen that the environmental education 
is not effective. One of the obstacles in front of effective environmental education is socio-economic problems In 
this regard, particularly in village schools, due to reasons such as shortage of financial resources, lack of physical 
infrastructure and low socio-economic level, environmental education practices can be inadequate. Thus, there is a 
need for economical and effective environmental education that can be implemented in village schools. For this 
purpose, a project work called “Clean School Clean Village Clean World” was carried out for four weeks with the 
participation of 20 seventh graders in 2014-2015 school year. Throughout the project, student-centered teaching 
techniques such as field trip, cooperative learning, min map, brain storming, 5N1K, role playing, theatre, Hacivat-
Karagöz games and many different plays were used. The study employed integrated single case design. At the end 
of the project, the students were asked open-ended and closed-ended interview questions.  The collected data were 
analyzed through content analysis. In this way, the students’ positive and negative opinions could be elicited. It was 
concluded that the environmental education practices contributed to the students’ cognitive, affective and kinesthetic 
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skills. The current study is believed to provide guidance for the teachers particularly the ones working in village 
schools in their environmental education practices. 

Key Words: Environment, Environmental Education, Project, Village School, Teacher 

 
 

GİRİŞ 

İnsan, üzerinde bulunduğu dünya ile bir bütün halinde olup, karşılıklı bir etkileşim içerisinde 

yaşamını sürdürmektedir. Bu etkileşimden dolayı, insan eliyle meydana gelen olumlu ve olumsuz her 

türlü değişim dünyayı da etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Dünya ise bu süreçte maruz kaldığı 

bütün olumsuzlukların karşılığını vererek, bugün insanı birçok çevre sorununu bünyesinde barındıran 

korkunç bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Tüm bunların temelinde saniyeleşme ile birlikte 

insanoğlunun doğayı yağmalaması, doğayı kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullanması 

yatmaktadır (Erten, 2004). Yaşanan ve yaşanacak olan çevre sorunları karşısında üretilecek çözüm yolları 

arasında hiç şüphesiz eğitim faaliyetleri önemli bir yere sahiptir.  

Çevre problemleri ile başa çıkmanın en temel yolu bilinçli ve organize bir şekilde, toplumdaki 

bütün bireylerin eğitiminden geçer (Bozkurt ve Cansüngü-Koray, 2002). Bu durumun daha derin etkileri 

oluşmadan önce, küçük yaşta verilecek çevre eğitimi önemli görülmektedir (Atlı ve Uzun, 2009). Çevre 

ile ilgili sorunların niteliğini anlayabilmek, çözüm önerileri getirebilmek ve bireylerin çevre ile ilgili 

davranışlarında değişiklikler meydana getirebilmek, ancak çevre eğitimi ile mümkün olmaktadır 

(Özdemir ve Yapıcı, 2010). Çevre ile birey arasında erken yaşlarda kurulacak bağ ve aşılanacak olan doğa 

sevgisi çevrenin geleceği için büyük önem teşkil edecektir (Ocak ve Özpınar, 2013). İlköğretimden 

üniversiteye dek tüm eğitim kurumlarında çevre eğitiminin planlı ve sürekli bir anlayışla verilmesi, insanı 

daha bilinçli ve duyarlı bir hale getirecek ve ona yaşadığı çevreden yararlanırken, doğal dengeleri 

bozmadan sürdürülebilir davranış kalıpları ve biçimleri kazandırılacaktır (Çolakoğlu, 2010). Özet olarak; 

temel problem çevre sorunlarının önlenmesi ise, çevre eğitimi bunun en geçerli aracı olmalıdır (Yücel-

Işıldar, 2008).  

Erten (2004)’e göre çevre eğitimi, çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi ve 

becerilerin geliştirilmesi ve çevre dostu davranışların gösterilmesi ve bunların sonuçlarının görülmesi 

sürecidir. Çevre eğitiminin temel amacı; bireyleri ve toplumları çevre konusunda bilinçlendirmek, bu 

konuda yeterli bilgi ve beceri kazandırmak, olumlu yönde kalıcı tutum ve davranışlar sergileyebilmelerine 

yardımcı olmak ve en önemlisi etkin katılımlarını sağlamak biçiminde ortaya konulabilir (Demir ve 

Yalçın, 2014). Çevre sorunlarının anlaşılmasında, aşılmasında, çözüm önerileri üretilmesinde, mevcut 

doğal kaynakların gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak kullanılmasında ve 

çevreye yönelik olumlu davranışlar kazandırılmasında toplumun bütün bireylerinin eğitimini kapsayan 

küçük yaştan itibaren verilecek etkili bir çevre eğitimine ihtiyaç vardır.  
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Çevre eğitiminin en önemli basamağı ilköğretim dönemidir. Bu dönemde çevre ile ilgili 

tutumların temel özellikleri belirginleşir. Oluşturulan etkili öğretim ortamları çevreye karşı tutumların 

davranışlara dönüşmesine katkı yapar (Teyfur, 2008). Etkili bir çevre eğitimi “okul içi” ve “okul dışı” 

programların birbirini destekler ya da tamamlar nitelikte uygulanmasıyla gerçekleşir (Güler, 2009). Etkili 

ve kalıcı bir çevre eğitimi hedefleniyorsa, çocuğun yakın çevresinin ve bu çevredeki değişimlerin farkına 

varmasını sağlayacak temalar seçip bu temaları belirli bir program dahilinde bir yandan araştırma, 

inceleme ve deneylerle bilgi vermek diğer yandan boyama, bulmaca, resim, oyun vb. etkinliklerle 

destekleyerek çocuğun ilgisini çevre üzerinde yoğunlaştırmak gerekir (Şimşekli, 2004). Birbirleriye 

bağlantılı, öğrenci merkezli ve bol etkinlikle verilecek konular şüphesiz, öğrenciler tarafından daha kolay 

davranışa dönüştürülebilecektir (Alım, 2006). Öğretmenler çocukların sahip oldukları bilgileri yakın 

çevrelerinden başlayarak (sınıf, okul, mahalle, semt, ilçe ve il) bir problemin çözümünde 

kullanabilecekleri, çevresel algılarını pekiştirmeye dayalı projeler hazırlamaya önem vermeli, var olan 

projelerden de haberdar olmalarını sağlayarak, çevresel farkındalıklarının ulusal ve küresel düzeyde 

gelişmesine destek olmalıdır (Sadık, Çakan ve Artut, 2011). Okullardaki çevre eğitiminde, öğretmenler 

öğrencilere "kendilerinin daima doğanın ayrılmaz bir parçası" olduklarını benimsetmelidirler. Bunun için, 

öğretmenlerimiz onların doğayla birlikteliklerini her fırsatta sağlamalılardır. Bu aktiviteler düzenlenirken 

eğlendirici yönü yanında öğretici ve eğitici yönü de ağırlık basmalıdır (Uzun ve Sağlam, 2005). 

Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanarak uygulanan öğretim programlarında, 

öğrenciyi merkeze alan bir öğretim süreci vurgusu göze çarpmaktadır. Ancak bazen planlanan ve 

uygulanması arzulanan eğitim öğretim uygulamalarında karşılaşılan birtakım güçlükler beklenilen 

verimin alınmasına engel olabilmekte, öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, tutum, algı, farkındalık vb. 

birçok boyuta ilişkin düzeylerinin arzu edilenden düşük olmasına sebep olabilmektedir. Özbuğutu, 

Karahan ve Tan (2014)’a göre, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinde kitaba bağımlılık ve ezber 

olduğundan dolayı da dersler daha sıkıcı geçmektedir bunun sonucunda da çevre eğitimi ile ilgili 

aksaklıklar yaşanmaktadır. Atasoy ve Ertürk (2008) tarafından yapılan araştırmaya göre ise, öğrencilerin 

çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının düşük seviyede olmasının sebepleri arasında, ders içeriklerin 

yeterince çevreselleştirilmemiş olması, ders programları ve ders kitap içeriklerinin çevre için eğitiminin 

hedef ve amaçlarına uygun olmaması; okuldaki öğretim tekniklerinin yetersizliği; uygulamalı eğitimden 

çok teorik ezberci eğitime önem verilmesi ve diğer nedenler yer almaktadır. Ayrıca Yapıcı ve Leblebicier 

(2007) yapmış oldukları araştırmada ise, köy ve kent değişkenleri açısından bakıldığında, fiziki alt yapı 

olanaklarının yetersizliğinin, laboratuar ve kütüphane eksikliğinin, bilgisayar ve diğer teknoloji 

ürünlerinin eksikliğinin, ayrıca hizmet içi eğitimin yetersizliğinin köy aleyhinde, yeni programların 

uygulanmasını zorlaştırdığını belirtmektedir. Diğer yandan Sadık, Çakan ve Artut (2011)’un çevre 

sorunlarının sosyoekonomik farklılıklara göre analizi üzerine yaptıkları araştırma sonuçları, çocukların 

yaşadığı çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe algıladıkları çevre sorunlarını ifade biçimlerinin de 

zenginleştiğini (figürlerde çeşitlilik, söz baloncukları kullanma, figürleri konuşturma vb.) göstermiştir. 
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Kahyaoğlu ve Özgen (2011) de kırsal kesimde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik 

tutumlarının incelenmesi üzerine yaptıkları araştırmada, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun çevreyle 

ilgili etkinliklere katılmadıklarını tespit etmişlerdir. Yine aynı araştırmada öğrencilerin çevreyle ilgili sivil 

toplum örgütlerini bilmedikleri ya da yanlış bildikleri, çevre sorunlarını ise daha çok yerel düşündükleri 

ve küresel boyuttaki çevre sorunlarını ise daha az algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde 

Yalçınkaya ve Çelikbaş (2013)’ın araştırmalarında, köy ve kent yerleşimlerindeki çocukların sorun 

algılarının birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Köy yerleşimindeki çocukların örnekse naylon poşet 

gibi atıkları çevre kirliliği olarak değerlendirmedikleri ve dolayısıyla bu atıkları ortadan kaldırma gibi 

davranışlara yönelmediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalardan anlaşılacağı üzere öğrencilerin çevre 

ile ilgili yetersizliklerinin sebeplerinden birinin de öğrencilerin ya da eğitim verilen ortamın 

sosyoekonomik düzeyinin düşük olmasıdır denilebilir. 

Okulun fiziki altyapısı, bulunduğu yerleşim birimi, eğitim verilen çevrenin sosyoekonomik 

durumu verilecek olan eğitimde etkili unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruna bu perspektiften 

yaklaşıldığında köy ve köy okullarının fiziki, sosyal ve ekonomik şartları aşikârdır. Fidan (2008) 

araştırmasında, kasabada görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, ailelerin çocuklarıyla ve onların 

eğitimleriyle ilgilenmediklerini, bu durumun onların ihtiyacı olan araç gereç temininde kendini 

gösterdiğini ortaya koymuştur. Buna göre sosyoekonomik düzeyi düşük olan okullarda öğretmenler araç 

gereç temininde problem yaşamaktadırlar. Özpınar ve Sarpkaya (2010)’nın araştırma sonuçlarına göre, 

köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin en çok karşılaştıkları sorunlar arasında ikinci sırada 

öğretmenlerin deney, uygulama ve araştırma yaparken malzemelere ulaşmada yaşadıkları sorunlar yer 

almaktadır. Dolayısıyla köy okullarındaki bu ve benzeri sorunlar şüphesiz çevre eğitimine yönelik 

uygulamalara da olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Çünkü, Tanrıverdi (2009)’nin de belirttiği gibi, çevre 

içerikli kazanımlara programlarda yer verilmesi kadar önemli bir başka konu da kazanımların 

gerçekleştirilmesi için uygun zaman, yer ve etkinliklerin sağlanmasıdır. 

Kırsal kesimdeki öğrencilerin çevreye ilişkin tutum, bilgi, algı ve diğer boyutlardaki 

yetersizlikleri gözden geçirildiğinde şartlar nasıl olursa olsun, öğrencilerin yer, zaman ve etkinlikler 

bakımından ekonomik ve uygulanabilir etkinliklerle donatılmış bir çevre eğitimi sürecinden geçmeleri 

gerekliliği ortadadır.  Dolayısıyla “Bir köy okulunda ekonomik ve uygulanabilir bir çevre eğitimi 

uygulaması nasıl yapılabilir?” sorusuna yanıt arama sürecinde ortaya çıkan bu çalışma da gezi, iş birlikli 

öğrenme, zihin haritası, beyin fırtınası, 5N1K, rol oynama gibi öğretim yöntem ve teknikleri ve çeşitli 

oyunlarla zenginleştirilmiş uygulamalarla çevre bilinci kazandırmaya yönelik planlanmış ve uygulanmış 

bir proje çalışmasıdır. Dolayısıyla bu çalışmada proje sürecinde gerçekleştirilen uygulamaların tanıtılması 

ve öğrencilerin proje sürecinde gerçekleştirdikleri uygulamalara ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerinin 

saptanması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, gerçekleştirilen öğrenci merkezli uygulamaların 
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öğrencilerin çevre ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerinin gelişimine katkıları tartışılmıştır. 

Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

a) Öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili çalışmalara katılma durumları ne düzeydedir? 

b) Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumlu görüşleri nelerdir? 

c) Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumsuz görüşleri nelerdir? 

 
YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeline, çalışma grubuna, uygulama sürecine, verilerin toplanmasına ve 

analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır. Tek durum desenlerinde, isminden 

de anlaşılabileceği gibi, tek bir analiz birimi (bir birey, bir kurum, bir program, bir okul, vb.) vardır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.326). Araştırma desenine uygun olarak bu çalışmanın analiz birimini 

yalnızca bir köy okulundaki 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde 

araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.141). 

Burada araştırmacı, ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan 

yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini oluşturmaya başlar ya da ulaşılabilir ve maksimum tasarruf 

sağlayacak bir durum, örnek üzerinde çalışır (Aktaran: Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2010, s.91; Cohen ve Mahion, 1989; Ravid, 1994).  

Bu çalışma köy okullarında çevre eğitimi uygulamaları üzerine bir çalışma olduğundan 

araştırmacı çalışma grubunu görev yaptığı köy okulundan seçmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılının 

güz döneminde, Sağlık ve Temizlik Kulübü kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemi 

7.sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü okul, İç Anadolu 

Bölgesinde bulunan Aksaray iline bağlı sosyoekonomik açıdan düşük düzeydeki, il merkezi ile ulaşımın 

kısıtlı olduğu bir köyde eğitim öğretim vermektedir.  

Uygulama Süreci 
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Uygulamalara ilişkin etkinlik ve zaman planlaması Tablo 1’deki gibi “Etkinlik-Zaman 

Çizelgesi”nde özetlenmiştir.  

Tablo 1. Etkinlik-Zaman Çizelgesi 

Etkinlik Türü Etkinlik* Zamanlama 
Gezi 
İş Birlikli Öğrenme 
Zihin Haritası 

Köy gezisi ve çevre sorunlarının tespiti 
2 ders saati 

Çevre sorunları 
Beyin Fırtınası 
5N1K 

Çevre sorunlarının önlenmesi ile ilgili önerilerin alınması ve 
etkinliklerin planlanması 2 ders saati 

Slogan Yazma 
Rol Oynama 
Oyun 

Slogan Hazırlayalım Okul Yürüyüşü Yapalım 
2 ders saati Tiyatro Etkinliği 

Hacivat - Karagöz Oyunu 

Araştırma-İnceleme 
Tasarım 

En Güzel Geri Dönüşüm Kutusu Yarışması - 
Geri Dönüşüm Uygulamaları: Vücudumuzdaki Sistemlerin 
Modelleri 

2 ders saati 

Kampanya Eskileri Satalım Kitaplar Alalım Kampanyası Güz yarıyılı boyunca 

Çalışmaların değerlendirilmesi – Görüşlerin Alınması 
* Etkinliklerle ilgili görseller “Ekler” kısmındadır. 
 

• Çalışmaya başlamadan önce 7.sınıfta öğrenim gören öğrencilere okulumuzdaki, 

köyümüzdeki ve dünyadaki çevre sorunları ve önlenmesi üzerine bir çalışma yürütüleceğine ilişkin bir 

duyuru yapılmıştır.  

• Sonraki hafta öğretmen rehberliğinde okul çevresinde çevre sorunlarını saptamaya 

yönelik 20-25 dakikalık bir gezi düzenlenmiştir. Gezi süresince okul çevresinde ve köy içerisinde 

saptanan çevre sorunlarını not almışlardır (Resim 1). Alınan notlar sınıf ortamında beyin fırtınası 

yapılarak tartışılmıştır. 

• Sınıf ortamında 4’er kişiden oluşan 5 grup oluşturulmuş, iş birlikli öğrenme yönteminde 

ayrılıp-birleşme tekniğine göre grup tartışmaları yapılmıştır. Buna göre her grupta her bir kişi 

araştırma konusu olarak bir çevre sorununu almıştır. Her kişi ortalama 10 dakikalık süre boyunca 

kendisine ait olan çevre sorunu konusunu ders kitabından ve öğretmen tarafından temin edilen 

ansiklopedilerden araştırarak çalışmıştır. Daha sonra farklı gruplarda aynı konuyu alan öğrenciler bir 

araya gelerek uzman grubunu oluşturmuştur. Uzman gruplar 10-15 dakika boyunca kendilerine ait 

olan çevre sorunu konusu üzerinde tartışmıştır. Kendi konuları üzerinde uzmanlaşan öğrenciler tekrar 

önceki gruplarına dönerek elde ettikleri bilgileri grup arkadaşlarıyla paylaşmıştır (Resim 2). İş birlikli 

öğrenme gruplarının araştırma ve tartışmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri özetleyip toparlamak ve 

konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmak için her gruptan zihin haritası hazırlamaları istenmiştir 

(Resim 2). 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

578 

• Grup tartışmalarının ardından öğrencilerden çevre sorunlarını önlemeye yönelik etkinlik 

önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Her öğrenci önerilerini yazılı hale getirdikten sonra beyin fırtınası 

tekniği ile görüşlerini sınıf ortamında paylaşmaları sağlanmıştır. Alınan önerilere göre Tablo 1’de 

görülen slogan hazırlama, tiyatro oynama, Hacivat-Karagöz oyunu, geri dönüşüm kutuları hazırlama, 

geri dönüşüm uygulamaları ile vücudumuzdaki sistemlerin tasarlanması ve çevreye zarar veren plastik, 

metal gibi eskileri/hurdaları toplayıp satarak elde edilen gelirle okulun kitap ihtiyacını giderme 

şeklindeki etkinliklerin uygulanmasına karar verilmiştir. 

• Karar verildikten sonra, 5N1K tekniğine göre görev dağılımı yapılmıştır. Bu şekilde 

hangi uygulamanın hangi çevre sorununa yönelik nerede, ne zaman, nasıl, kim/kimler tarafından 

gerçekleştirileceği belirlenmiştir. 

• Rol oynama tekniğine uygun olarak grubu ısındırmak amacıyla önce “Slogan 

Hazırlayalım Okul Yürüyüşü Yapalım” etkinliği (Resim 3), daha sonra “Tiyatro Etkinliği” (Resim 4) 

yapılmıştır. Rol oynama, canlandırma türündeki çalışmalarda bazı öğrencilerin pasif durumda 

kalabileceği, sınıf önünde oynamaya gönüllü olmayabileceği düşüncesiyle “Tiyatro Etkinliği”nden 

hemen sonra üzerine ışık düşürülmüş bir perde arkasında “Hacivat-Karagöz Oyunu”nun oynanması 

uygun bulunmuştur. “Tiyatro Etkinliği” çalışmasına katılmayan öğrenciler daha sonra “Hacivat-

Karagöz Oyunu”nu oynamışlardır (Resim 5). Ardından etkinliklere konu olan çevre sorunları ile ilgili 

kısa değerlendirmeler yapılmıştır: “Arkadaşlarımız hangi çevre sorununu canlandırdılar? Canlandırılan 

çevre sorununa sebep olan etkenler nelerdi? Canlandırılan sorunlardan olumsuz etkilenen canlılar 

kimlerdi? Bu sorunlar nasıl aşıldı? Sizce nasıl aşılabilir?” vb. sorularla tartışılmıştır. 

• Öğrencilerden atıkların geri dönüşümü ile ilgili araştırma yapmaları istenmiştir. 

Araştırmalar sonucunda “En Güzel Geri Dönüşüm Kutusu Yarışması” yapılmıştır (Resim 6). 

Öğrencilere geri dönüşüm kutularının değerlendirilmesinde, kutuların hangi malzemelerle yapıldığına, 

geri dönüşüm kutularının tasarımında atık maddelerin kullanımına, kullanılan malzemelerin atık kağıt, 

atık plastik, atık karton kutulardan oluşup oluşmadığına, geri dönüşüm kutularının üzerindeki uyarıcı 

ve dikkat çekici ifadelere ve bu ifadelerin yazımında dilimizin doğru kullanılıp kullanılmadığına 

ilişkin ölçütlere göre değerlendirme yapılacağı söylenmiştir. Okuldaki öğretmenlerin de katılımıyla 

oylama yapılmış, birinci, ikinci ve üçüncü gruplar belirlenmiş, başarılı gruplara “Başarı Belgesi” 

verilmiştir. Bu uygulamadan sonra, Fen Bilimleri dersinin “Vücudumuzdaki Sistemler” konuları 

içerisindeki bazı sistemleri belirleyip, sadece atık kağıt, plastik vb. maddeleri kullanarak bu 

sistemlerin modelini tasarlamaları istenmiştir (Resim 7). Buna göre öğrenciler sadece atık maddeleri 

kullanarak çalışabilen sistem modelleri tasarlayacaktır. 

• “Eskileri Satalım Kitaplar Alalım Kampanyası”nın güz yarıyılı boyunca tüm öğrenciler 

tarafından uygulanması kararlaştırılmıştır (Resim 8).  
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• Son olarak güz dönemi sonunda çalışmalarla ilgili öğrenci görüşleri alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için nitel veri toplama araçlarından biri olan görüşme yönteminden 

yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013)’in, Stewart ve Cash (1985)’ten aktardıkları üzere görüşme, 

önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve 

etkileşimli bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çalışma grubuna daha önce çevre ile 

ilgili bir çalışmaya katılıp katılmadıklarını tespit etmeye dönük kapalı uçlu 1 soru yöneltilmiş, verilen 

cevabın nedeni açık uçlu sorularla irdelenmiştir. Uygulamalar ve proje ile ilgili açık uçlu toplam 6 soru 

yöneltilmiştir. Soruların hazırlanmasında 1 uzman görüşü alınmıştır. Öğrencilere yöneltilen görüşme 

soruları şu şekildedir: 

1. Daha önceki yıllarda çevre ile ilgili herhangi bir etkinliğe/eğitime katılmış mıydınız? 

Evet katıldım (Açıklayınız.) / Hayır katılmadım (Nedenini açıklayınız.) 

Katıldıysanız etkinliği, katılmadıysanız bunun nedenini açıklar mısınız? 

2. Etkinlikler içerisinde, 

a. En çok beğendiğiniz etkinlik hangisidir? Neden en çok bu etkinliği beğendiniz? 

b. En az beğendiğiniz etkinlik hangisidir? Neden en az bu etkinliği beğendiniz? 

3. Proje çalışmasının sizlere neler kazandırdığını, sizi hangi açılardan geliştirdiğini 

düşünüyorsunuz? 

4. Proje süresince uygulamalarınızda karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Bu zorlukları nasıl 

aştığınızı açıklar mısınız? 

5. Çevre ile ilgili olarak öğretmenlerinizin ne gibi çalışmalar yapmalarını istersiniz? Siz öğretmen 

olsaydınız öğrencilerinizle ne gibi etkinlikler yapmak isterdiniz? 

6. Projemiz ile ilgili belirtmek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz varsa lütfen açıklayınız. 

 
Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde 1 numaralı görüşme sorusuna verilen yanıtlar için frekans analizi yapılarak 

öğrencilerin çevre ile ilgili çalışmalara katılma durumlarına ilişkin veriler frekans ve yüzdelerle ortaya 

çıkarılmıştır. 

Açık uçlu 2a, 2b, 3, 4, 5 ve 6 numaralı sorulara verilen yanıtların analizi için kodlamaya dayalı 

içerik analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde Yıldırım ve Şimşek (2013)’in belirttikleri (1) verilerin 

kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların 

tanımlanması ve yorumlanması aşamaları takip edilmiştir (s.260). Buna göre sorular ve her bir soruya 

verilen yanıtlar yazılı hale getirilmiş, tekrar tekrar okunmuş, uygun ifadelerle kodlanmış ve ait oldukları 

sorulara ilişkin temaların altında kategorize edilmiştir. Aynı zamanda her bir kategoriye ilişkin öğrenci 
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ifadeleri olduğu gibi yazılmıştır. Ayrıca öğrencilere yöneltilen farklı görüşme sorularına öğrencilerin 

benzer cevaplar verdikleri tespit edilmiş, bu yüzden bazı görüşme soruları birlikte değerlendirilmiş, 

verilen yanıtların analizi Tablo 2’de belirtilen ilişkiye göre yapılmıştır. Tablo 2’de araştırmanın amacına 

uygun olarak belirlenen araştırma soruları ile bu araştırma sorularına ilişkin verilere ulaşmak için 

belirlenen görüşme soruları arasındaki ilişki gösterilmektedir. 

Tablo 2. Araştırma sorularının ilişkili olduğu görüşme sorularına göre dağılımı 

Araştırma Soruları Görüşme Soruları 
Öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili çalışmalara katılma 
durumları ne düzeydedir? 

1 

Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumlu görüşleri nelerdir? 2a, 3, 4, 5, 6 
Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumsuz görüşleri nelerdir? 2b, 4, 6 
 
İlk araştırma sorusuna ilişkin veriler 1.görüşme sorusuna verilen yanıtlardan elde edilmiştir. 

Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumlu görüşlerine ilişkin veriler 2.sorunun alt “a” maddesine ve 3, 4, 5. 

ve 6.sorulara verilen yanıtlardan elde edilmiştir. Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumsuz görüşlerine 

ilişkin veriler ise 2.sorunun alt “b” maddesi ile 4. ve 6.sorulara verilen yanıtlardan elde edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma sorularına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

a. “Öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili çalışmalara katılma durumları nasıldır?” araştırma 

sorusuna ilişkin bulgular Tablo 3’deki gibidir. 

Tablo 3. Öğrencilerin çevre ile ilgili çalışmalara katılma durumu 

Katılma durumu f % İlgili ifadeler 
Evet katıldım 3 15 “Çöp topladık. Sınıfları yıkadık.” 
Hayır katılmadım 17 85 “Okulda böyle bir çalışma olmadığı için.” 
Toplam 20 100  

 
Tablo 3’deki verilere göre, çalışmaya katılan öğrencilerin tamamına yakınının (f=17, %85) daha 

önceki yıllarda okulda çevre eğitimine ilişkin bir çalışma yapılmadığı için böyle bir çalışmaya 

katılmadıkları anlaşılmaktadır. Katıldıklarını belirten öğrenciler (f=3, %15) ise yaptıkları açıklamada bu 

çalışmaların okul bahçesinde çöp toplama, sınıfların yıkanması şeklinde çalışmalar olduklarını ifade 

etmişlerdir. Dolayısıyla bazı öğrencilerin çevre eğitimine ilişkin algılarının “çevre temizliği” üzerinde 

yoğunlaşabildiği anlaşılmaktadır. 

 
b.  “Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumlu görüşleri nelerdir?”araştırma sorusuna ilişkin 

“olumlu görüşler” temasına ait bulgular Tablo 4’deki gibidir. 
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Tablo 4. Öğrencilerin uygulamalara ilişkin olumlu görüşleri 

Olumlu görüşler* f % İlgili ifadeler 

Çevreyi temiz tutma 17 21,51 

“Çevreyi temiz tutmazsak hayvanlar, çocuklar ölüyormuş. Bu yüzden çevreye 
çöp atmamayı temiz bir çevre olmasını öğrendim.” 
“Gereksiz dediğimiz çöpe attığımız bazı maddelerden aslında kullanılabilir bir 
şey yapabileceğimi anladım. Ve bu çöpe attığımız maddelerle çok güzel şeyler 
icat ettik.” 
“İnsanlar bir çalışma yaptığımızı gördü ve etkilendi. İnsanlar çevreyi temiz 
tutmayı öğrendi.” 
“Çevre kirli olursa sağlımızın da kötü olacağını öğrendim.” 
“Eski, boş, kötü, çevreyi kirletenleri satıp kitap almak isterdim. Hem okulumuza 
yardımcı olup hem de çevreyi temiz tutmak için yapardım.” 
“Çevreye pis şeyler atmayacağım. Bitkilere ağaçlara zarar vermeyeceğim.” 
“Hem eğlenceli hem de çevreyi temizlemeyi gösteriyor.” 

Atıkları geri dönüştürebilme 14 17,72 

İnsanların dikkatini çekme 14 17,72 

İnsanlar için sağlıklı yaşam 10 12,65 

Toplum için fayda 9 11,39 

Canlıları koruma 8 10,12 

Eğlenceli 7 8,86 
Toplam 79 100  
* Bazı öğrenciler birden fazla kategoriye giren cevaplar vermişlerdir. 

 
Öğrenciler uygulamaların olumlu yönlerine ilişkin birden fazla kategoriye giren, toplam 79 

olumlu görüş bildirmişlerdir (Tablo 4). Öğrenciler çevre kirliliğine sebep olan davranışları sonucunda 

hayvanların ve çocukların hayatının ölümle sonuçlanabileceğini belirtmekte, gerçekleştirilen 

uygulamaların kendilerine çevreyi temiz tutmaya dönük davranışlar kazandırdığını ve bu açıdan çevre 

sorunlarının azaltılmasında çevreyi temiz tutmaya dönük davranışlarının önemli olduğunu öğrendiklerini 

düşünmektedirler (f=17, %21,51). Öğrencilerin atıkların geri dönüşümüne ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, öğrenciler geri dönüşüm uygulamalarını çevre sorunlarının azaltılması ve yeni ürünlerin 

atıklarla tasarlanması açısından önemli bulmaktadırlar. Bu uygulamalar sayesinde daha önce kullanılamaz 

olduğunu düşündükleri atıklarla aslında kullanılabilir ürünler ortaya koyabileceklerini öğrendiklerini 

düşünmektedirler (f=14, %17,71). Aynı zamanda öğrenciler gerçekleştirdikleri uygulamalarla köyde 

yaşayan diğer insanların da dikkatini çevre sorunlarına çektiklerini, onları etkilediklerini ve 

bilgilenmelerine katkı sağladıklarını düşünmektedirler (f=14, %17,71).  Öğrenciler çevre sorunları ile 

insan ve diğer canlıların sağlığı arasında ilişki kurmuşlardır. Buna göre öğrenciler çevre sorunlarının 

önlenmesine yönelik davranışların insanlara sağlıklı bir yaşam olanağı sunulmasında etkili olduğunu 

düşünmektedirler (f=10, %12,65). Bununla beraber sağlıklı bir yaşam olanağı sunmasının haricinde çevre 

sorunlarının önlenmesine yönelik bu tür uygulamalarla topluma faydalı işler yapmaya fırsat bulduklarını 

düşünmekte, böylece hem çevreyi temiz tutmaktan hem de okulun ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk 

duyduklarını ifade etmektedirler (f=9, %11,39). Aynı zamanda öğrenciler insan haricinde çevredeki diğer 

canlıları da düşünmektedirler. Bitkilerin, ağaçların, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından 

çevre sorunlarını önlemeye dönük davranışlarının canlıların korunması için gerekli olduğunu ve bu 

yüzden çevreye zarar verecek herhangi bir şeyi atmayacaklarını belirtmektedirler (f=8, %10,12). 
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Öğrenciler gerçekleştirdikleri uygulamaların öğretici olmasının yanı sıra eğlenceli olduğunu da 

düşünmektedirler (f=7, %8,86). 

 
c. “Öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumsuz görüşleri nelerdir?” araştırma sorusuna ilişkin 

“olumsuz görüşler” temasına ait bulgular Tablo 5’deki gibidir. 

Tablo 5. Öğrencilerin uygulamalara ilişkin olumsuz görüşleri 

Olumsuz görüşler* f % İlgili ifadeler 

Teknik açıdan zorluklar 8 38,09 “Karton kayıyordu, keserken zorlandık.” “Pankart hazırlamakta zorlandım.” 

Uygulamanın sonuçsuz 
kalması 

4 19,04 “Eskici gelmiyor ve hurdaları satamıyoruz. Kitap alamıyoruz ve çok 
üzülüyoruz.” 

Malzeme temininde 
zorlanma 3 14,28 “Karton bulmakta zorlandım.” 

Karar vermede zorlanma 3 14,28 “Renk seçerken zorlandık. Ne yazacağımıza karar veremedik.” 

Amaca uygunsuzluk 2 9,52 “Temizliği dünyaya duyurmamız için bunu -Eskileri Satalım Kitaplar Alalım 
Kampanyası- yapmamız gerekli değil.” 

Etkinlik süresinin 
yetersizliği 1 4,76 “Tiyatro çok kısaydı, bence güzel olmadı.” 

Toplam 21 100  
* Bazı öğrenciler birden fazla kategoriye giren cevaplar vermişlerdir. 
 

Öğrenciler birden fazla kategoriye giren cevaplar vermiş, uygulamalara ilişkin toplam 21 olumsuz 

görüş bildirmişlerdir. Verilen yanıtlar incelendiğinde en fazla teknik açıdan karşılaşılan zorluklara ilişkin 

olumsuz görüş bildirildiği görülmektedir (f=8, %38,09). Buna göre öğrencilerin el becerilerini 

kullanmalarının gerektiği çalışmalarda zorlandıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrenciler uygulamanın 

sonuçsuz kalması kategorisine ilişkin olumsuz görüşlerde bulunmuşlardır (f=4, %19,04). Bu görüşlerinde 

öğrencilerin “Eskileri Satalım Kitaplar Alalım Kampanyası” çalışmasını yapmaya istekli oldukları ancak 

topladıkları eskileri satamadıkları ve dolayısıyla istedikleri sonuca ulaşamadıkları için bundan üzüntü 

duydukları anlaşılmaktadır. Bazı öğrenciler ise köy ortamının imkanları çerçevesinde malzeme bulmakta 

(f=3, %14,28) ve grup içi çalışmalardan dolayı karar verme süreçlerinde (f=3, %14,28) zorluk 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Verilen görüşlerden bazılarına göre öğrenciler “Eskileri Satalım Kitaplar 

Alalım Kampanyası” başlıklı etkinliğin çevre sorunlarına dikkat çekmede amaca uygun olmadığını 

düşünmektedirler (f=2, %9,52). Buna göre öğrenciler çevre sorunlarının önlenmesinde insanların 

dikkatinin bu sorunlara çekilmesini daha önemli bulmakta ve dolayısıyla toplanan eskilerin satılarak elde 

edilen gelirle kitap alınması ve hem çevrenin zararlı atıklardan arındırılması hem de okula fayda 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamayı dikkat çekme açısından yetersiz ve gereksiz olarak 

değerlendirmektedir. En az olumsuz görüşün ise tiyatro etkinliğine ayrılan süre ile ilgili olduğu 
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görülmektedir (f=1, %4,76). Bu görüşe göre süre yetersizliğinden dolayı tiyatro etkinliği beklendiği kadar 

uzun sürmemiş ve etkili olmamıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulgularından yola çıkılarak, öğrencilerin çevre eğitimi ile ilgili etkinliklere katılım 

düzeylerine ve uygulamaların öğrencilerin çevreye yönelik farkındalıklarına, bilişsel, duyuşsal, devinişsel 

becerilerine ve birçok bakımdan olumlu yönde sağladığı katkılara ve olumsuz boyutlarına ilişkin şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

Öğrenciler okulda çevre eğitimi ile ilgili etkinlikler yapılmadığı için bu tür çalışmalara 

katılamamaktadırlar. Çevre eğitimine yönelik çalışmaların yapılmaması ve yapılan çalışmaların ise okul 

ve çevresinin temizlenmesi ile sınıfların yıkanması gibi faaliyetler biçiminde yürütülmesi öğrencilerin 

çevre eğitimine ilişkin algılarının da “çevre temizliği” ile ilgili faaliyetler üzerinde yoğunlaşmasına sebep 

olmaktadır. Kahyaoğlu ve Özgen (2011) de yapmış oldukları araştırmada, kırsal kesimde yaşayan 

ilköğretim öğrencilerinin çevreyle ilgili etkinliklere katılma veya üye olma durumunun çok düşük 

düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uluçınar-Sağır, Aslan ve Cansaran (2008) da 7. ve 8.sınıf 

öğrencilerinin çevre tutum ve bilgilerini çeşitli açılardan inceledikleri çalışmada, öğrencilerin büyük bir 

bölümünün çevre ile ilgili konuların eğitimini almalarına rağmen çevre ile ilgili etkinliklere katılımlarının 

çok düşük seviyede olduğunu saptamışlardır. 

Öğrenciler gezi çalışması sırasında okul dışında çevre sorunlarını tespit etmeye yönelik 

araştırmada bulunmuş, görüşlerini yakın doğal çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar üzerinden de ifade 

etmişlerdir. Yalçınkaya (2012) da yapmış olduğu bir çalışmada öğrencilerin doğal çevreye yakınlık 

düzeylerinin artarken çevre sorunlarına ilişkin görüşlerinde de artış olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrenciler tiyatro metinleri yazarken, sloganlar hazırlarken, geri dönüşüm kutularına yazacakları 

uyarıcı ve teşvik edici ifadeleri belirlerken, iş birlikli öğrenme gruplarında birbirleriyle tartışırken, beyin 

fırtınası yaparak sorunlara çözüm ararken ve tüm düşüncelerini özetleyerek sistematik bir şekilde sunmak 

üzere zihin haritaları hazırlarken zihinsel olarak aktif bir süreçten geçmişlerdir. Dolayısıyla bu çalışmalar 

öğrencilerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bilişsel becerilerinin gelişimine ve çevre sorunları ile 

bu sorunların çözümlerine ilişkin yeni bilgiler edinmelerine katkı sağlamıştır denilebilir. 

Öğrenciler gerek grup gerekse bireysel çalışmalarında sürekli birbirleriyle ve çevrelerindeki köy 

halkıyla sosyal açıdan bir etkileşim halinde bulunmuşlardır. Çevre sorunlarının olumsuz sonuçlarını 

sadece kendi açılarından değerlendirmemiş ayrıca diğer insanlarla ilişkilendirmiş ve hatta rol oynama 

etkinliklerinde kendilerini çevrede yaşayan diğer canlıların yerine koyarak onlarla empati kurmuşlardır. 

Yapılan görüşmelerde çevre sorunları ile diğer canlıların yaşamı arasında ilişki kurmuş ve canlılara zarar 

vermemek için çevreyi kirletmeyeceklerine ilişkin davranışa dönük ifadeler kullanmışlardır. Okul dışında 
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gezi yapma ve slogan hazırlayarak yürüyüş yapma çalışmalarıyla toplumu bilgilendirmede, çevre 

sorunlarını önlemek için insanların dikkatini çekmede kendilerini sorumlu hissetmiş, sosyal açıdan 

çevreye duyarlı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Dolayısıyla gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin 

duyuşsal becerilerinin gelişime katkı sağladığı söylenebilir. 

Gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler birden fazla duyularını süreç içerisinde aktif şekilde 

kullanmışlardır. Öğrenciler özellikle de tiyatro etkinliklerinde zihinsel ve bedensel potansiyellerini bir 

bütün halinde ortaya koymaya çalışmışlardır. Pankart hazırlamada, geri dönüşüm kutularının tasarımında, 

Hacivat-Karagöz karakterlerine ait resimlerin çizim ve kesimlerinde, rol oynama etkinliklerinde çeşitli 

canlılara ait figürlerin çizim ve kesim işlemlerinde el becerilerini aktif bir şekilde kullanmışlardır. Ayrıca 

öğrenciler görüşmelerde davranışa dönük ifadeler kullanmış, çevreye ve çevrede bulunan diğer canlılara 

zarar verecek davranışlardan uzak duracaklarını da belirtmişlerdir. Bu açıdan gerçekleştirilen 

uygulamaların öğrencilerin devinişsel bakımdan gelişimlerine katkı sağlandığı söylenebilir. 

Öğrenciler atıkların geri dönüşümüne ilişkin uygulamalarda ortaya yeni ürünler çıkarılabileceği, 

atıkların geri dönüşümüne ilişkin çalışmaların atıkların çevreye verdiği zararların azaltılması açısından 

faydalı olduğu görüşündedirler. Dolayısıyla çalışmaların bir sonucu olarak öğrencilerin geri dönüşüme 

ilişkin farkındalıklarına katkı sağladığı söylenebilir. Ayrıca öğrenciler genel olarak yapılan uygulamaları 

bilgilendirici ve eğlenceli bulmuş, etkinliklere karşı olumlu bir yaklaşım sergilemişlerdir. Toraman (2013) 

6. ve 7.sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu araştırmada afiş, poster, drama gibi etkinliklerin kullanıldığı 

öğretim süreci sonunda 6.sınıf öğrencilerinin organik tarım kavramını daha doğru tanımladıklarını ve 

dolayısıyla farkındalıklarının arttığı sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan Erdoğan (2011) 7.sınıf 

öğrencilerine yönelik yapmış olduğu araştırmada küresel çevre sorunları ile ilgili konuların 

öğretilmesinde öğrenciyi merkeze alan ve öğrenme ortamını çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek 

uygulanan yöntemlerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada etkili olduğu, öğrencilerin aktif 

öğretim etkinliklerine yönelik olumlu bir bakış açısına sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Çevre eğitiminde ve çevre ile ilişkili konuların öğretiminde öğrenci merkezli çeşitli öğretim 

yöntem ve teknikleri ile öğrencilerin aktif katılımını sağlayan etkinliklerin kullanıldığı diğer birçok 

araştırmada da ulaşılan sonuçlar, bu araştırmada ulaşılan sonuçları çeşitli açılardan desteklemekte ya da 

ulaşılan sonuçlarla paralellik göstermektedir (Çetingöz-Akbay, 2012; Cömert, 2011; Erdoğan, 2011; 

Uzun, Sağlam ve Varnacı-Uzun, 2008; Özata, 2005).  

Yapılan çalışmaların olumsuz boyutlarına ilişkin öğrenci görüşlerinden çıkarılan sonuçlara göre, 

öğrenciler el becerilerini kullanmalarının gerekli olduğu teknik durumlarda zorluk yaşamışlardır. Ergenlik 

döneminde kaba motor becerileri ile ince motor becerileri arasındaki orantısız gelişim farklılığı bu yaş 

dilimindeki bazı öğrencilerin el becerilerini dikkatli bir şekilde kullanmalarında sorun yaşamalarına sebep 

olabilmektedir. Yeşilyaprak (2010)’ın belirttiği gibi, ergende hızlı büyümenin etkisiyle vücut 
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koordinasyonundaki yetersizlikler, psiko-motor becerilerde acemiliklere, sakarlıklara yol açabilir. Yine 

Bacanlı (2009)’nın belirttiği üzere, ergenlik dönemi bedensel değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. 

Hatta bu yüzden beden oranları değişir. Bu değişen beden oranları yüzünden kişi biraz sakarlaşır, oranlara 

uyum sağlayabilmesi için biraz zamana ihtiyaç duyar. 

Bazı öğrenciler için çok istedikleri halde belli bir sonuca ulaşamadıkları çalışmalar üzücü bir etki 

oluşturmuştur. Alınan görüşlerden bu üzüntülerinin sebebinin etkinliğin kendisinden kaynaklanmadığı, 

etkinlik sonucunda okula istedikleri yönde fayda sağlayamadıklarını düşünmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Öğrenciler özellikle de “Eskileri Satalım Kitaplar Alalım” başlıklı çalışmayı hem 

çevre hem de okul yararına bir çalışma olarak ele almışlardır. Bu açıdan sorumlu ve istekli bir duruş ve 

olumlu bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bazı öğrenciler grup içi çalışmalarda karar vermede zorluk 

yaşamışlardır. Bazı öğrenciler ise malzeme bulmada zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çok az bir 

kısmı ise bazı uygulamaları çevre eğitiminin amacı ile bağdaştıramamış, etkinlik süresini yetersiz 

bulmuşlardır. Sosyal gelişimleri açısından grup içi kararsızlıkların, karşılıklı iletişim içerisinde bir karara 

varmayı öğrenmelerini sağlamada gerekli ve güdüleyici olacağı düşünülebilir. Çalışmaların başlangıcında 

birçok öğrenci için malzeme bulmaya dönük çabaların düşük düzeyde olacağı, ki çalışmaların ilerleyen 

süreçlerinde bu çabaların artarak devam etmesinin yaratıcılıklarını kullanmalarına fırsat tanıyacağı, bu 

sayede öğrencilerin malzeme bulmaya dönük sıkıntıları aşmalarına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Diğer 

yandan öğrencilerin daha önceden çevre ile ilgili herhangi bir etkinliğe katılmadıkları göz önünde 

bulundurulduğunda başlangıç olarak öğrencilerin daha fazla zorlanmamaları ve sıkılmamaları açısından 

etkinlik sürelerinin kısa tutulmasının daha sağlıklı olacağı, ancak bireysel farklılıklarından dolayı da bazı 

öğrencilerin kısa süren etkiliklerden yeterince etkilenmeyeceği düşünülebilir. 

Yaşanan çevre sorunları karşısında bu sorunların kaynağının tespit edilmesi kadar, önlenmesine 

yönelik çözümlerin belirlenmesi de büyük bir öneme sahiptir. Çevre sorunlarının asıl kaynağının “insan” 

olduğu ve insanın birtakım zararlı davranışları küçüklükten itibaren alışkanlık haline getirdiği 

düşünüldüğünde erken yaşlarda verilecek eğitimin de önemi artmaktadır. Çevre eğitiminde tüm sorunların 

ve bu sorunlara yönelik çözümlerin merkezine insanı koyduğumuzda verilecek olan eğitimin de insan 

merkezli bir eğitim olması gerekmektedir. Çevre sorunlarının temel kaynağı olan insanı, aynı zamanda 

çözümün merkezine alan bir çevre eğitimi ise ancak öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerine 

dayandırılmış uygulamalarla mümkündür. Bu yüzden okullarda verilecek olan eğitim öğrenci merkezli 

öğretim yöntem ve teknikleri ile zenginleştirilmelidir. Çevre eğitimine yönelik uygulamalar planlanırken 

okulların içinde bulundukları, yani eğitim öğretim verdikleri ortamın sosyoekonomik imkanları da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan yerleşim yerlerinde uygulanabilecek 

kolaylıkta ve etkinlik bakımından çeşitlendirilmiş uygulamalara ağırlık verilmelidir. Eğitimin 

planlanmasında yakından uzağa öğrenme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin yaşadıkları ortamdaki çevre 

sorunlarından başlanması çalışmalara motive olmalarını ve katılımlarını kolaylaştıracaktır. Şüphesiz ki 
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sadece teorik bilgi kazandırmaya dayalı bir çevre eğitimi öğrencilerin çevre sorunları ve önlenmesi 

konusunda yeterince bilinçli olmalarına yeterince katkı sağlamayacağı gibi sadece eğlence boyutunun ön 

plana çıktığı bir eğitimden de beklenen düzeyde verim alınamayacaktır. Çevre eğitimine yönelik 

etkinlikler öğrencilerin sadece çevreyle ilgili bilişsel becerilerine dönük değil, aynı zamanda duyuşsal ve 

devinişsel becerilerini geliştirici yönde, bilgi, duygu, düşünce ve davranışlarının bütünsel olarak çevre 

yararına gelişimini sağlayacak ve birden fazla duyularını kullanmalarına fırsat verecek şekilde hem 

eğlenceli hem de öğretici bir biçimde tasarlanmalıdır. Öğrenciler ancak bu şekilde bir eğitim verildiği 

zaman çevreye yönelik olumlu tutum ve davranışlar kazanabilir ve devam eden süreçlerde günlük 

hayatlarında da beklenen davranışları sergileyebilirler. Bu açıdan öğretmenler bulundukları ortamın 

şartlarını çok iyi analiz edip değerlendirebilmeli ve hem kendilerinin hem de öğrencilerinin gelişimine 

katkı sağlamak üzere bu şartlara uygun olan öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin sürekli araştırma 

halinde olmalıdır. Aksoy (2003)’un Kaptan (1991)’dan aktardığı üzere, eksikleri olsa bile araştırma 

yapmak, hiç araştırma yapmamaktan daha iyidir. 
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Ekler: Proje boyunca gerçekleştirilen uygulamalarla ilgili bazı görseller 

 

 

Resim 1. Köy gezisi çalışmasından bir görüntü Resim 2. İşbirlikli Öğrenmeye dayalı grup 

çalışmasından bir görüntü 

  

Resim 3. “Slogan Hazırlayalım Okul Yürüyüşü 

Yapalım” çalışmasından bir görüntü 

Resim 4. Rol Oynama yöntemine dayalı “Tiyatro 

Etkinliği” çalışmasından bir görüntü 
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Resim 5. “Hacivat-Karagöz Oyunu” 

çalışmasından bir görüntü 

Resim 6. “En Güzel Geri Dönüşüm Kutusu 

Yarışması” çalışmasından bir görüntü 

  

Resim 7. “Geri Dönüşüm Uygulamaları: 

Vücudumuzdaki Sistemlerin Modeli” 

çalışmasından bir görüntü 

Resim 8. “Eskileri Satalım Kitaplar Alalım 

Kampanyası” sonucu alınan bazı kitaplarla ilgili 

bir görüntü 
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ÖZET 

Biyoteknoloji, ürün veya işlemleri dönüştürmek ya da meydana getirmek için, biyolojik sistem ve canlı 
organizmalar ile bu organizmaların türevlerini yararlı ürünler üretiminde kullanan bir teknolojik uygulamadır. 
Biyoloji, kimya ve mühendislik bilimleri gibi birçok alan ile iç içe olan biyoteknolojinin eğitim temelleri, ilköğretim 
programının 8. sınıf fen bilimleri dersinde atılmaktadır. Bu çalışmada, biyoteknoloji konusunun öğretimi için aktif 
öğrenme yöntemleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan öğretim materyalinin özellikleri açıklanmaktadır. 
Yeni programda yer alan biyoteknoloji konusuna ait materyal geliştirmeye yönelik ilk çalışma olması nedeniyle 
özgün bir çalışmadır. Öğretim materyalleri, klonlama, genetiği değiştirilmiş organizmalar, gen tedavisi, çevre 
biyoteknolojisi gibi konularda 5E öğrenme modeline uygun biçimde, farklı aktif öğrenme teknik ve taktiklerine göre 
hazırlanmış ve derste işlenişine ait model önerisinde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Biyoteknoloji, Aktif Öğrenme, Öğretim Materyali 

ABSTRACT 

Biotechnology is a technological application that uses biological system, organisms and their derivatives to 
produce useful products. Biotechnology that comprises sciences such as biology, chemistry and engineering is 
taught firstly at 8th grade in science course. In this study, an instructional material which is accompanied with active 
learning methods was designed. This study is an original work because this is the first attempt to develop 
instructional material related to biotechnology subject in the new primary science curriculum. Instructional materials 
prepared suitable to 5E learning model cover the topics such as cloning, genetic modification organisms, gen 
therapy, environmental biotechnology. A model, build on 5E learning model and enriched with active learning 
techniques and tactics, to teach biotechology subject was introduced. 

Keywords: Biotechnology, Active Learning, Instructional Material 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde birkaç yıl içerisinde bilgiler değişmekte ve yenileri 

eklenmektedir. Bireyin bu değişimlere uyum gösterebilecek şekilde yetişmesinde etkin olan 

öğretmenlerimizin, gerekli öğrenme ortamını sağlaması gerekir (Akkurt, 2010). Öğrencilerin Aktif 

öğrenme teknikleriyle öğrenim hayatının ilk yıllarından itibaren tanışması ile öğrenmeye meraklı, 

öğrenme becerileri ile donatılmış, ömür boyu güncel bilgileri takip edebilen bireylerin yetiştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Ün Açıkgöz (2002) aktif öğrenmeyi, “…öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, 

öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının 

verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya 

zorlandığı bir öğrenme süreci…” olarak tanımlamaktadır.  

Çeşitli öğrenme/öğretme yaklaşımlarının edinilen bilgiyi hatırda tutma üzerindeki etkileri faklıdır 

(Grafik 1). Anlatım % 5, okuma %10, görsel işitsel %20, gösterme %30, tartışma %50, yaparak öğrenme 

%75, diğerlerine öğretme veya öğrendiklerini kullanma %90 oranında hatırda tutmayı sağlamaktadır (Ün 

Açıkgöz, 2002). Aktif öğrenme yaklaşımı, bilgiyi hatırda tutma yüzdeleri daha yüksek olan tartışma, 

yaparak öğrenme ve öğrendiklerini kullanma yöntemlerini daha sık kullanmaktadır. Bu nedenle aktif 

öğrenme yöntemleri bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.  

 

 

Grafik 1: Bilgiyi Hatırda Tutma Yüzdeleri 

Öğretici merkezli yaklaşımda, hedef ve içeriğin belirlenmesi, yöntem ve beceri tamamen 

öğreticinin kontrolündeyken; öğrenci merkezli yaklaşımda, hedef ve içeriğin belirlenmesi yöntem ve 
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beceri tamamen öğrencinin kontrolündedir. Öğrenme sürecinde öğrencinin etkin katılımı ve bağımsızlığı 

arttıkça, kendi kendine öğrenme artar. Bunun yanı sıra öğreticinin kontrolü de azalmaktadır (Çelik ve 

ark., 2005). 

Aktif öğrenme yaklaşımının hâkim olduğu sınıflarda herkesin söylediği dikkate alınır, tartışmalar 

yapılır, bütün sınıfın aktif ve işbirliği içinde çalışması sonucunda bilgiye ulaşılır. Etkili iletişim becerisine 

sahip, yaratıcı, karmaşık sorunları çözebilen, hayatı hakkında karar verebilen, özellikle yaşam boyu 

öğrenen ve kendini geliştirebilen bireyler haline gelmektedirler (Ün Açıkgöz, 2002). Yapılan çalışmalar 

da aktif öğrenme ortamının öğrencinin iletişim sürecine önemli katkı sağladığı, geleneksel yönteme göre 

bilgi-kavrama, uygulama ve toplam başarıyı arttırmada daha etkili olduğu sonuçlarına varılmıştır (Biricik, 

1999; Kalem & Fer, 2003; Ünal, 2004). 

Aktif öğrenme yaklaşımında kullanılan yöntemler; işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, 

proje tabanlı öğrenme, beyne dayalı öğrenme, örnek olay, bilişsel çıraklık - otantik öğrenme ve 

diğerleridir. 

Her konu alanında, her zaman, her düzeyde ve her amaç için uygun bir aktif öğrenme tekniği 

bulunmaktadır. Hangi tekniğin kullanılacağına, işlenen konuya, öğrenci özelliklerine, temin edilebilecek 

malzemelere ve ulaşılmak istenen amaca göre karar verilir. Aktif öğrenme tekniklerinden bazıları; 

kartopu, akvaryum (iç çember), pazaryeri, köşelenme, vızıltı, soru turu, hızlı tur ve diğerleridir. Aktif 

öğrenme yöntemlerinin ve tekniklerinin içeriğini oluşturan taktikler; slogan bulma, görüşme yapma, 

mektup yazma, gazete çıkarma, anahtar düşünceleri bulma, yanlışları ve nedenlerini bulma, acemileri 

ustalarla karşılaştırma, mizah kullanma, anlaşma imzalama ve diğerleridir (Ün Açıkgöz, 2002). 

Aktif öğrenme yoğun olarak öğrencinin sorumluluğundadır (Ünal, 1999). Öğretmen bilgiyi 

kavramlaştırır, süreci yürüterek öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğretmenler öğrencilerin düşünme, mantık 

yürütme, karar verme, anlam çıkarma ve problem çözme gibi becerileri gerçekleştirmelerine teşvik 

etmelidir. Öğrenciye araştırmalarında özgürlük tanımalı,  işbirlikli çalışma grupları oluşturmalıdır (Ün 

Açıkgöz, 2002; Pillay, 2001). Öğretmen öğrenciyi hiçbir şey için zorlamamalı,  öğrenci kendisi isteyerek 

yapmalıdır (Kalem ve Fer, 2003). 

Aktif öğrenme ile öğrenim gören öğrenci; araştırır, düşünür, soru sorar, keşfeder, tartışır, fikir 

üretir, karşılaştırma yapar, açıklar, örnek verir, anlam çıkarır, önceki öğrenilenlerle bağ kurar, 

değerlendirme yapar, çıkarımlarda bulunur, tahmin eder, öğrenmelerine kendi karar verir, eksiklerinin 

farkına varır, neden-sonuç ilişkilerini bulur, bilgiyi yeniden yapılandırır ve sınıflandırır, öğrenmek için 

çaba harcar  (Grabinger ve Dunlap, 1995). Öğretilenleri aynen almaz, tersine onları kendine özgü 

stratejilerle işleyip yeniden üretir. Özdüzenlemeli düşünür ve öğrenir, kendi düşüncesinin farkındadır, 

plan yapar, gerekli kaynakları tarar ve eylemlerinin etkililiğini değerlendirir.  Yaratıcı düşünür ve öğrenir. 

Birbirleriyle etkileşimde bulunur, sorunlarını ve bilgilerini birbirleriyle paylaşır (Brown ve diğ., 1989). 
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Araştırmaya dayalı aktivitelerle kendi fikirlerini ve bu fikirleri nasıl kullandıklarını gösterir. Kendi 

öğrenme süreci hakkında söz sahibidir. Öğrendiklerini yeni durumlara uyarlar, yeni uygulama alanları 

araştırır. Kendi performansını değerlendirir (Ün Açıkgöz, 2002; Ünal, 1999; Aydede, Matyar, 2008; 

Kalem ve Fer, 2003). 

Aktif öğrenmede pahalı malzemelere ve özel mekânlara ihtiyaç yoktur. Yalnızca sınıfta kâğıt, 

kalem gibi basit araçlarla dahi uygulanabilmektedir. Öğrencilerin güvenli, yeteneklerinden emin, saygın, 

etkili öğrenme ve düşünme becerilerine sahip, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kişiler olarak 

yetişmesini sağlar. Öğrencilerin ezber yapmasını önler, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. 

Öğrenciler, öğrenmeye istekli ve güdülü, optimum kaygı düzeyine, üst düzey düşünme yeteneğine sahip 

birey haline gelir. Sadece okul başarısını arttırmakla kalmayıp öğrencilerin, bilişsel, sosyal ve duygusal 

yönden geliştirerek ilerideki yaşam kalitesini arttırır. Aktif öğrenme ile işlenen dersin eğlenceli geçmesi, 

öğrencilerin fikir üreten, bilgileri sorgulayan, üreten ve aktif bireyler konumunda olması nedeniyle sürece 

katılan öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. Aktif öğrenme tekniklerinin uygulanması sırasında 

işbirlikli grup çalışmalarının uygulanması, öğrencilerde iletişim becerisini de geliştirmektedir.  Bireysel 

farklılıkların göz önünde tutulması nedeniyle, her öğrencinin eşit olduğu bir öğrenim yaklaşımıdır 

(Grabinger ve Dunlap, 1995). 

Fen Bilimleri öğretim programına (MEB,2013) göre araştıran-sorgulayan, etkili karar verebilen, 

problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma 

bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Derslerin 

planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme 

ortamları oluşturulmalıdır. Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak 

öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme 

stratejisi esas alınarak tasarlanmalıdır. Bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra yaşam becerilerinin (analitik 

düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması) de öğrenciye 

kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle öğretim etkinlikleri tasarlanırken bu becerilere yer 

verilmelidir.  Etkinliklerde, kolay ulaşılabilen, maliyeti düşük, kullanımı kolay ve güvenlik açısından risk 

oluşturmayacak araç, gereç ve malzemelerin kullanılması önerilmektedir. Bu etkinliklerde, sınıf 

ortamında olduğu kadar, imkânlar dâhilinde informal öğrenme ortamları ve laboratuvarlardan da 

faydalanılabilir (MEB,2013). 

İlköğretim Fen programlarındaki biyoteknoloji konusu incelendiğinde MEB (2006) Fen ve 

Teknoloji dersi programında sekizinci sınıfta “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinde yer alırken 

programın yenilenmesi ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesine alındığı görülmektedir. MEB (2013) 

programına göre İlköğretim Fen Bilimleri dersi sekizinci sınıfta “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinde 

yer alan biyoteknoloji konusunun kazanımları; 
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1. Günümüzde biyoteknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma 

verilerini kullanarak tartışır, 

2. Biyoteknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder, 

3. Biyoteknoloji çalışmaları ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının 

görev alanlarını açıklar, şeklindedir. 

İlköğretim 7-8. sınıf düzeyi somut kavramlar döneminden soyut kavramlar dönemine yeni geçilen 

kritik bir seviyedir.  Bu kritik döneme uygun, her konu için olduğu gibi, biyoteknoloji konusunda da 

deneysel ve görsel materyallere ihtiyaç vardır.  Ancak bu konuda ders materyali geliştirme çalışmasına 

yurtiçi kaynaklarda -makaleler, tezler, ders kitapları- da rastlanmamaktadır. 

Türkiye’ de biyoteknoloji eğitimi üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu literatürün 

büyük bir kısmını ölçek geliştirme ve kavram yanılgılarının araştırıldığı çalışmalar oluşturmaktadır 

(Özdemir, 2005; Özel, Erdoğan, Uşak, Prokop, 2009; Kaya,2009; Sönmez, Kılınç,2012; Yüce, 

Yalçın,2012; Sıcaker, 2013). Yurt dışındaki çalışmalarda ise konunun işlenmesine yönelik ders planları 

ve bu planlarda farklı yöntemlerle materyal geliştirme çalışmaları bulunmaktadır (Paolella, 1991; 

Chowning, 2002; Smith, Emmeluth, 2002; Hohenshell, Hand, Staker, 2004; Cooper vd., 2010; Berry, 

Borenstein, Butera, 2012; Toth, Janstova, 2013; Fernandez-Novell, Arimany, Medina, 2013; Krageskov 

Eriksen, 2015). Ancak ülkemizde ders kitabı dışında, zenginleştirilmiş, yaşam boyu öğrenmeyi 

destekleyen yöntemlerle birleştirilmiş, yeni gelişmeleri kapsayan öğretim materyallerine ihtiyaç vardır.  

Ülkemizdeki mevcut programlar incelendiğinde biyoteknoloji eğitiminin ilköğretim 8. Sınıfta Fen 

Bilimleri dersi ile başladığı görülmektedir. Konunun önemli olmasına rağmen programda az bir süre 

ayrılması, bu sürenin verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bunun için konunun öğretimi etkili bir 

şekilde planlanmalıdır.  

Henüz uygulamaya girmemiş olan Fen Bilimleri programında (MEB, 2013) önerildiği gibi 

bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra yaşam becerilerinin kazandırıldığı, kolay ulaşılabilen, maliyeti 

düşük, kullanımı kolay ve güvenlik açısından risk oluşturmayacak araç, gereç ve malzemelerin 

kullanıldığı, hem formal hem de informal öğrenme ortamlarında kullanılabilecek materyallerin 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada MEB (2013) Fen Bilimleri programında önerilen 4 ders saatlik biyoteknoloji 

konusunun öğretimine ilişkin biyoteknoloji modülü önerilmektedir. Modülde programın felsefi 

temellerinde de esas alınan aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Sekizinci sınıf Fen 

Bilimleri dersi öğretim programında yer alan “Günümüzde biyoteknoloji uygulamalarının olumlu ve 

olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak tartışır; biyoteknoloji uygulamalarının geçmişten 

günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder; biyoteknoloji çalışmaları ile ilgili meslek gruplarını araştırır 
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ve bu meslek gruplarının görev alanlarını açıklar.” kazanımlarına yönelik aktif öğrenme yöntemleriyle 

zenginleştirilmiş bir biyoteknoloji modülünün geliştirilmiş olması çalışmanın özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. 

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde birkaç yıl içerisinde biyoteknoloji alanında bilgiler ve 

uygulamalar değişmekte veya yenileri eklenmektedir. Bu bilgi akışına ayak uydurabilmek için bireylerin 

yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bunun için aktif öğrenme yöntemleri 

derslerde kullanılmalı ve birey için yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Yaşam boyu öğrenme 

becerilerinin oluşmasında aktif öğrenme önemli bir yere sahiptir.  Her konu alanında, her zaman, her 

düzeyde ve her amaç için uygun bir aktif öğrenme tekniğinin bulunması aktif öğrenme yöntemlerinin 

kullanışlılığını arttırmaktadır.  Problem çözme, soru sorma, mantık yürütme, yargılama becerileri 

geliştirme, sistemik ve eleştirel düşünme gibi yüksek düşünme becerilerini de geliştirmektedir (Dori, Tal 

ve Tsaushu, 2003).  

YÖNTEM 

Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temele alınan MEB 2013 programında 

Biyoteknoloji konusu için dört ders saati ayrılmıştır.  Bu çalışmada, önerilen bu dört ders saati 

yapılandırmacı öğrenme modellerinden 5E’ye göre; birinci ders saati konuya giriş, ikinci ve üçüncü ders 

saati keşfet-açıkla, dördüncü ders saati derinleştirme ve değerlendirme şeklinde düzenlenmiştir. 

Hazırlık aşamasında kullanılan kitapçık (Şekil1) ile öğrencinin derse gelmeden önce konu 

hakkında genel bilgi kazanması sağlanmaktadır. Betimlenmiş olan kitapçık çocukları hayal dünyasına 

götürerek biyoteknoloji hakkında düşünmelerine ve ilgilerini canlandırmaya yardımcı olacaktır. 

Gelecekteki Karanlığa Biyoteknolojik Çözüm 

Bir bilim insanı olan Doğa birçok bilim dalı ile ilgilenmektedir. Çok iyi bir fizikçi olmakla 

beraber, çevreye oldukça duyarlı ve insanlığın geleceğini düşünen bir insandır. Gelecekte bizi ve 

çocuklarımızı nasıl bir hayatın beklediğini düşünürken “ Acaba gelecek hakkında nasıl bilgi 

edinebilirim?” diye kendine sorar. Fikrini gerçekleştirmek için işe koyulur… 

Şekil 1: Kitapçık metninin bir kısmı 

Giriş aşamasında “DNA İzolasyonu” deneyi yapılarak öğrenciler güdülenir ve dikkatini derse 

çekmeye çalışılır. Güdülenen öğrenci dersin diğer kısımlarında daha hevesli ve istekli olur. Keşfetme 

aşamasında yapılacak etkinliğe hazır hale gelir. 

Keşfetme aşamasında sınıf 4 gruba ayrılır. Bu aşamada kullanılan istasyon tekniğinde gen 

tedavisi, klonlama, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve çevre biyoteknolojisi olmak üzere 4 istasyon 
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oluşturulur. Bu istasyonların da tarihçe, olumlu-olumsuz yönleri ve günümüzdeki uygulamaları adı 

altında alt istasyonları bulunmaktadır. Böylece toplamda 12 istasyon hazırlanır ve her istasyonda 

öğrenciler 5 er dakika çalışılır. Öğrenciler hazırlanan çalışma yapraklarındaki soruları yapabildikleri 

kadar yaparlar ve gelen bir sonraki kişi yarım kalan çalışmayı olduğu yerden devam ettirir. Öğrencilerin 

takip edeceği aşamalar önceden hazırlanarak yol haritası şeklinde verilir. İstasyon tekniğinin 

uygulanmasında kullanılan çalışma yapraklarında haber toplama, slogan bulma, reklam hazırlama, resim-

şiir-öykü, akış diyagramı, resim hakkında konuşma-yazma, görsel imge oluşturma, önem sırasına koyma, 

mektup yazma, şarkı yapma, inandırma, venn şeması, zihinsel haritalama gibi teknik ve taktiklerden 

yararlanılmıştır. Çalışma yapraklarına ait örnek sorular Şekil 2. a, b, c, d’ de verilmektedir. 

 
 

ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 
~Günümüzdeki Uygulamaları~ 

 
 Çevre Biyoteknolojisi ile ilgili gazete ve dergilerden haber toplayınız. 

 
 
 
 
 
 
Şekil 2.a: Çalışma yaprağında yer alan bazı etkinliklere örnek. 

 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR 
~Olumlu ve Olumsuz Yönleri ~ 

 
 
 

♣ Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili slogan bulunuz ve reklam hazırlayınız. 
 
 

Şekil 2.b: Çalışma yaprağında yer alan bazı etkinliklere örnek. 
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GEN TEDAVİSİ 
~Tarihçe~ 

 
 
 

 
 Günümüze kadar gen tedavisi alanında hangi çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışmaları akış 

diyagramı kullanarak sıralayınız. 
 
 
 
 

Şekil 2.c: Çalışma yaprağında yer alan bazı etkinliklere örnek. 

 
KLONLAMA 

~Günümüzdeki Uygulamaları~ 
 
 

 
 Klonlama ile ilgili görsel imge (karikatür, tablo, şema, şekil) oluşturunuz.  

 

Şekil 2.d: Çalışma yaprağında yer alan bazı etkinliklere örnek. 

Derinleştirme aşamasında Şekil 3’ de verilen örnek olay metni ile öğrencilerin bilgiyi 

sorgulaması, önerilerde bulunması sağlanmakta, yüksek düşünme becerileri geliştirilebilmektedir. 

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği 
 

… 
Hiçbir teknolojinin adının konmadığı dönemlerde dahi İnsanoğlu olgunlaşmış meyvelerin 
depolanması sırasında alkolik mayalanma gerçekleştirmiş ve böylece biyoteknolojik çalışmalar 
başlamıştır. 
… 
Modern biyoteknolojinin içerisinde yer alan genetik mühendisliğinin ortaya çıkması ile 
biyoteknolojik çalışmalar hız kazanmıştır. Genetik mühendisliği biyoteknolojiden farklı olarak 
canlıların genlerini amaca uygun hale getirmektedir. Bazen gen dizilimi değiştirilerek bazen de başka 
bir canlıdan gen eklenerek canlıya yeni özellikler kazandırılmaktadır. 
… 
SORULAR 

1. Metne göre biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunda dünyada hangi sorunlar 
vardır? Sınıflandırarak tablo oluşturunuz. 
… 

 
Şekil 3: Örnek Olay metni örneği 
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Değerlendirme aşamasında her grup bir istasyonun çalışma yapraklarından faydalanarak poster ya da 
sözlü sunum hazırlar. 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada önerilen biyoteknoloji modülü ile İlköğretim 8. Sınıf biyoteknoloji konusunun 

öğretimi planlanmıştır. Öğretim planı, MEB (2013) Fen Bilimleri öğretim programının felsefesine uygun, 

araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yöntemi esas alınarak yapılandırmacı öğrenme modellerinden 

5E’ye göre düzenlenmiştir. Biyoteknoloji modülünde çevre biyoteknolojisi, genetiği değiştirilmiş 

organizmalar, klonlama, gen tedavisi konuları ve biyoteknoloji alanında ortaya konan uygulamalar, 

tarihsel gelişim, olumlu olumsuz yönleri alt konuları yer almaktadır. Bu modülde programda da esas 

alınan bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ve duyuş becerilerinin de 

kazandırılmaya çalışılması çalışmanın önemini arttırmaktadır. 

Derse hazırlık aşamasında, çocukları hayal dünyasında yolculuğa çıkartan “Gelecekteki Karanlığa 

Biyoteknolojik Çözüm” kitapçığı ile öğrencilerin genel bilgi kazanmaları, düşünmeleri ve konuya ilgi 

duymalarını sağlamaktadır.  

Giriş aşamasında,  DNA İzolasyonu deneyi yapılarak öğrencilerin güdülenmeleri, keşfetme 

aşamasında yapılan istasyon etkinliğine hazır hale gelmeleri ve ilgilerinin artması beklenmektedir. 

Keşfetme aşamasında kullanılan etkinlikte, öğrencilerin gruplarda (istasyonlarda) çalışmalar 

yapmaları, sorular türetmeleri, delilleri değerlendirmeleri ve kendi düşüncelerini ifade etmeleri sürecinde 

aktif rol almaları vurgulanmaktadır. İstasyon çalışmaları çekingen öğrencilerin de katılımı için fırsat 

tanımakta, onların iletişim becerilerini geliştirmektedir. Çekingen öğrencilerin rencide olacağını 

hissedeceği bir durum yoktur. Çünkü bir kişinin değil 12 kişinin ortaya koyduğu ürün vardır. Özellikle 

olumlu olumsuz yönlerinin yer aldığı alt istasyonlar öğrencilerin biyoteknoloji ile ahlaki konuları 

ilişkilendirmesini sağlamaktadır. Değerler ve etikle ilgili, tek bir cevabın olmadığı soruların olması 

öğrencilerin yüksek düzey düşünme becerilerini göstermelerine, arkadaşları ile olan diyaloglara 

katılmaları için cesaretlendirmelerine, kendi fikirlerini ifade etmelerine ve kendi görüşlerini bilimsel 

verilerle ortaya koymalarına katkı sağlar. Çelişkili durumların (olumlu olumsuz yönleri istasyonu) 

kullanılması, Fen Bilimlerindeki çatışmalı durumlara yer verilmesi öğrencinin ilgi ve motivasyonlarını 

arttırmak ve düşünce sistemlerini geliştirmek için önerilmektedir (Chen ve Stroup, 1993; Bingle ve 

Gaskell,1994). Dört istasyon ve üçer alt istasyon olmak üzere toplamda 12 istasyonun olması 12 ve katları 

kadar öğrencinin çalışmaya katılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak sınıf mevcutları fazla olduğunda bir 

öğrencinin görevini 2 veya 3 öğrenci paylaşabilir. Bu etkinlik seçmeli derslerde yapılacaksa ve zaman 

sıkıntısı yoksa istasyon sayısı da arttırılabilir.  

Derinleştirme aşamasında kullanılan örnek olay metni ile öğrencilerin örnek olayları incelemeleri 

ve düşünme becerilerini kullanmaları istenmektedir. Örnek olay incelemelerinde de kullanılan 
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tartışmaların yüksek düzey düşünme becerilerini geliştirdiğine inanılmaktadır. Yüksek düşünme 

becerileri; problem çözme, soru sorma, mantık yürütme, deney kurma/tasarlama, bilimsel iddialar ve 

delillerin güvenilirlik ve geçerliliğini test etmeye yarayan yargılama becerileri geliştirmek, sistemik ve 

eleştirel düşünme olarak ele alınmaktadır (Dori, Tal ve Tsaushu, 2003). 

MEB (2013) Fen Bilimleri programında 8. sınıf düzeyinde yer alan daha alt seviyelerde hiç yer 

verilmeyen biyoteknoloji konusuna sadece 4 ders saati ayrılmıştır. Bu nedenle içeriği zenginleştirilmiş 

olarak tasarlanan modülün kullanılmasıyla kısa sürede istenilen kazanımları gerçekleştirebileceği ve aktif 

öğrenme yöntemleriyle yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılabileceği düşünülmektedir. Yeni 

programda bir konu olarak yer alan biyoteknolojinin ders kitaplarında daha ayrıntılı içeriğinin olması 

beklenmektedir. Yurt içi çalışmalarda biyoteknoloji konusunun öğretimi için materyal çalışmalarına daha 

fazla yer verilmelidir. İçeriği çok geniş olan ve birçok konuya uyum sağlayabilen aktif öğrenme derslerde 

daha çok kullanılmalıdır. 
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ÖZET 

Tarama yönteminde yürütülen bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının fene yönelik 
tutumlarına cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenlerinin etkisinin belirlenmesidir. 
Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği Programı 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Geban ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Fene Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen 
adaylarının fene yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği 
bağımsız gruplar t testi ile; mezun olunan lise türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans 
analizi ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumlarının orta 
düzeyde olduğu, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşma göstermezken mezun olunan lise türü açısından 
Anadolu öğretmen lisesi mezunları ve düz lise mezunları arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir. Elde edilen 
bulgular yorumlanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmen adayı, Fen, Varyans analizi 

ABSTRACT 

The aim of this study which has been carried out with survey method is to determine the effect of 
variables in terms of gender, level of class, and type of high school they graduated from on attitudes of the 
prospective primary schoolteachers towards Science.  The sample of the study composed of first and fourth 
year students attending -   Academic year Muğla Sıtkı Kocman University Faculty of Education, Primary 
Shool Teacher Program. In this study, in order to collect dta, “Attitudes towards Science Course Scale” which 
was developed by Geban et al. Prospective teachers’ attitudes towards Science has been determined whether 
they differ from variables in terms of gender and level of class with Independent Samples t – test. It has also 
been determined whether they differ in terms of type of high school they graduated from with ANOVA. This 
research results show that  prospective teachers’ attitudes towards Science are at an average level. It has also 
been determined that they do not vary significantly in terms of gender and level of class but vary significantly 
in terms of type of high school they graduated from – between Anatolian High School and regulr high school. 
Obtained data have been commented and various suggestions have been made. 

Key Words: Primary school teacher, Science, ANOVA 
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GİRİŞ 

Tutum kavramı için tek bir tanım yapma olanağı yoktur. Her kavramda olduğu gibi tutum 

kavramı için de literatürde birçok tanım yer almaktadır. Literatür incelendiğinde “Bir bireye atfedilen ve 

onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir 

eğilim (Smith, 1968; Akt. Kağıtcıbaşı, 1996).”, “belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer 

insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimi (Tezbaşaran, 1997).”, “genel 

olarak kişinin kendisi, diğer insan, objeler ve konular hakkındaki değerlendirmeleri (Petty ve Cacioppo, 

1986).” gibi tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Yapılan tanımlardan yola çıkarak tutum bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal boyutlar taşıyan yaşantı sürecinde belirli davranışları sergilemeye yönelten eğilim olarak 

düşünülebilir. Diğer bir deyişle tutumlar olaylar karşısında sergilediğimiz olumlu ya da olumsuz 

tavrımızdır (İpek ve Bayraktar, 2004). Fene yönelik tutum denildiğinde ise bireylerin fen ile ilgili ders 

konu ya da kavramlara ait sahip oldukları olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri olarak 

düşünülmektedir. 

Tutum birçok değişkeni içinde barındırdığı ve bunlardan etkilendiği gibi birçok faktöre de etki 

ettiği bilinmektedir. Tutum ve değişkenler arasında döngüsel bir bağ vardır diyebiliriz. Örneğin bir 

öğrencinin derste başarılı olması derse yönelik tutumunu etkilediği gibi derse yönelik tutumu da başarısını 

etkileyebilir. Yapılan araştırmalar tutum ve başarı arasında pozitif yönde bir ilişkinin var olduğunu ortaya 

koymaktadır (Baykul, 1990). Fakat bir bireyin sahip olduğu tutum ya da tutumları etkilemek tutumun 

içinde birçok boyut barındırması nedeniyle zordur. Eğitim açısından düşünüldüğünde derse yönelik 

tutumu etkileyen öğretmen, sınıf ortamı, aile ortamı gibi birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerin 

etkisiyle oluşan tutum da öğrencinin başarısını etkilemektedir. Ayrıca geleceğin öğretmen adayları olan 

eğitim fakültesi öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine dair öz-yeterlilik 

inançlarını etkilediği araştırmacılarca tespit edilmiştir (Aydoğdu, 2000; Gürkan ve Gökçe 2001; Aycan, 

Arı, Türkoğuz, 2001; Ergin, Akgün, Küçüközer, Yakal, 2001). 

Öğretmen adaylarının fene yönelik olumsuz tutumlara sahip olmaları onları mesleki yeterlilik 

inançlarını etkilediği gibi öğrencilerinin de fene yönelik tutumlarını etkilemektedir. Türkiye’de ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleştirilen araştırmalar ve yapılan sınavlar öğrencilerimizin fen alanında 

başarının düşük olduğu göstermektedir. Bu başarısızlığın altında yatan nedenler arasında eğitimin temel 

girdilerinden öğretmenlerin ve öğrencilerin fen bilimlerine ait derslere yönelik tutumların olumsuz 

düzeyde olması düşünülebilir. Oysaki ilkokulda yer alan fen bilimleri dersinin amacı incelendiğinde 

bireye yaşam içinde karşılaşacakları problemleri çözebilmeleri, ihtiyaçları olan bilgiye ulaşabilmeleri için 

gerekli bilimsel tutum ve becerileri kazandırmak olarak ifade edilmektedir (MEB, 2013). Bu amaç 

doğrultusunda yürütülen bir derste öğretmenin sergileyeceği tutum, öğrencinin kazanımlarını önemli 

ölçüde etkilemektedir. Özellikle ilkokul öğrencileri için sınıf öğretmeni önemli bir rol model olarak 
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görülmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmeni fen derslerinde öğrencilerin tutumlarını olumsuz etkileyecek 

davranışlarda bulunmamalıdır. 

Fene yönelik olumlu tutum geliştiren öğretmenlerin oluşturdukları sınıf ortamının daha verimli 

olduğu, bu durum sonrasında öğrencilerin derse ve öğretmene karşı olumlu tutum geliştirdiği ve gelişen 

tutum sonrasında da başarılarının, fen alanında çalışmayı sürdürmedeki isteklerinin arttığı ortaya 

çıkmaktadır (Mattern ve Schau, 2002; Akt. Denizoğlu, 2008). Buna karşın, fene yönelik olumsuz tutum 

geliştirmiş bir öğretmen adayının meslek yaşamında yetiştireceği öğrencilerin, fenle ilgili kavramları 

anlamakta zorlanmaları ve fen derslerinde yapılacak etkinliklere katılmamak için direnç göstermeleri 

beklenebilir (Menis, 1989; Akt. Özden ve arkadaşları, 2008). Bu nedenle geleceğin sınıf öğretmeni olacak 

öğretmen adaylarının fene yönelik tutumlarının olumlu olmasını sağlamak önemlidir. 

Buradan hareketle araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumlarını 

belirleyerek çeşitli değişkenler açısından fene yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini tespit 

etmektir. Amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi sınıf öğretmeni adayların fene yönelik 

tutumları çeşitli değişkenler açısından farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın 

alt problemleri ise 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumları ne düzeydedir? 

2. Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 
farklılık var mıdır? 

3. Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları arasında sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı 
farklılık var mıdır? 

4. Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları arasında mezun olunan lise türü değişkeni açısından 
anlamlı farklılık var mıdır? şeklinde belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının fene yönelik tutumlarının belirlenmesi için betimsel 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiş; nicel araştırma türlerinden tarama çalışması şeklinde 

desenlenmiştir. 

Evren Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 

öğrenim görmekte olan birinci ve dördüncü sınıf öğretmenleri oluştururken örneklemini ise seçkisiz 

örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme kullanılarak belirlenen 103 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Aracı 

Veri toplanmasında öğretmen adaylarının fene yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Geban ve 

arkadaşları (1944) tarafından hazırlanan  ‘Fene Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. 24 ifadenin yer 

aldığı 5’li likert tipi ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı .83 olduğu belirlenmiştir. Tutum ölçeğinden 

alınabilecek en düşük puan 24 en yüksek puan ise 120’dir 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanması sürecinde “Fene Yönelik Tutum Ölçeği”  2014-2015 eğitim öğretim yılı güz 

yarıyılı içerisinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bir ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin araştırmacılar tarafından dersleri öncesinde araştırma hakkında bilgilendirmesi sonucunda 

gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmen adaylarıyla ders süresinin dışında belirlenen yer ve zamanda 

uygulanmıştır.  

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 istatistik programından yararlanılmıştır. Öğretmen 

adaylarının fene yönelik tutum ölçeğinden elde ettikleri puanlar düşük (24-55 puan arası), orta (56-88 

puan arası) ve yüksek (89-120 puan arası) olmak üzere üç kategoriye ayrılarak öğretmen adaylarının 

tutum düzeylerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının fene yönelik 

tutumlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplar t 

testi ile mezun olunan lise türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile 

belirlenmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda farklılaşma kaynağını tespit etmek amacıyla grup 

homojenliği incelenmiş ve LSD testi β türü hata yapılmaması amacıyla tamamlayıcı analiz olarak 

kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın birinci alt problemine cevap bulmak amacıyla sınıf öğretmeni adaylarının fene 

yönelik tutumlarına ilişkin ortamla ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Tutum Düzeylerinin Dağılımı 

Fene Yönelik 
Tutum 

N En düşük puan En yüksek puan Ortalama S 

178 

28 120 73.68 19.77 
Düşük 

N % 
Orta 

N % 
Yüksek 

N % 
35 19.7 96 53.9 47 26.4 

 

Tablo 1 incelendiğinde fene yönelik tutum ölçeğinden sınıf öğretmeni adaylarının elde ettikleri 

puanların ortalaması 73,68; standart sapması ise 19,77 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen 

adaylarının 35’inin (%19.7) “düşük”; 96’sının (%96.39) “orta”; 47’sinin (%26.4) “yüksek” düzeyde fene 
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yönelik tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle sınıf öğretmeni adaylarının fene 

yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın ikinci alt problemine cevap bulmak amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi 

sonucu Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Fene Yönelik 
Tutum 

Cinsiyet N Mean Sd df t p 
Erkek 47 77.8298 20.50378 

176 1.684 .94 Kadın 131 72.1985 19.36469 
 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 47 erkek 131 kadındır. Erkek ve 

kadın öğretmen adaylarının fene yönelik tutum ölçeğinden elde ettikleri aritmetik ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilmemiştir [P>0.05]. Erkek öğretmen adaylarının fene yönelik 

tutum ölçeği puan ortalamaları 77.82 kadın öğretmen adaylarının ise 72.19 şeklindedir. Bu bulgudan 

hareketle cinsiyetin fene yönelik tutum üzerinde bir etkisini olmadığı, kadın ya da erkek olsun öğretmen 

adaylarının fene yönelik tutumlarının “orta” düzeyde olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine cevap bulmak amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi 

sonucu Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Tutumlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

Fene Yönelik 
Tutum 

Cinsiyet N Mean Sd df t p 
1. Sınıf 95 71.2526 18.57015 176 -1.767 .079 
4. Sınıf 83 76.4699 20.82525 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 95’i birinci sınıfa 83’ü dördüncü 

sınıfa devam etmektedirler. Birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının fene yönelik tutum ölçeğinden 

elde ettikleri aritmetik ortalamalar arasında istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilmemiştir [P>0.05]. 

Birinci sınıf öğretmen adaylarının fene yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları 71.25, dördüncü sınıf 

öğretmen adayların ise 76.46 şeklindedir. Bu bulgudan hareketle öğretmen adaylarının eğitim 

fakültesinde geçirdikleri dört yıllık süreç içerisinde fene yönelik tutumlarının farklılık göstermediği, 

birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının “orta” düzeyde olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemine cevap bulmak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucu Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Fene Yönelik Tutumlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan ANOVA Testi Sonuçları 

Variable N Mean Sd 

Fene Yönelik 
Tutum 

(1) Anadolu Öğretmen Lisesi 106 71.6698 19.76419 
(2) Anadolu Lisesi 64 75.1250 19.82823 
(3) Düz Lise 8 88.8750 11.89763 

Variance 
Source MS df SS F p Difference 

LSD 
Between 
Groups 2409.064 2 1204.532 3.157 .045 

1-3 Intra 
Groups 66775.318 175 381.573 

 Total 69184.382 177  
 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 106’sının “Anadolu Öğretmen 

Lisesi”, 64’ünün “Anadolu Lisesi”; 8’inin ise “Düz Lise” mezunu olduğu görülmektedir. Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda öğretmen adaylarının mezun olunan lise türü değişkenine göre fene 

yönelik tutum testinden elde etikleri ortalamalar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur [P<0.05]. Bu 

bulgudan hareketle farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla tamamlayıcı analiz olarak LSD testi 

gerçekleştirilmiş, yapılan LSD testi sonucunda  “Anadolu Öğretmen Lisesi” mezunları ve “Düz Lise” 

mezunları arasında “Düz Lise” mezunları lehine meydana geldiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının 

fene yönelik tutum testinden elde ettikleri puan ortalamaları mezun olunan lise türü açısından 

incelendiğinde “Anadolu Öğretmen Lisesi” mezunlarının 71.66, “Anadolu Lisesi” mezunlarının 75.12; 

“Düz Lise” mezunlarının 88.87 olduğu görülmüştür. Buradan hareketle mezun olunan lise türünün fene 

yönelik tutumda farklılık oluşturduğu söylenebilir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları orta düzeyde tespit edilmiştir. Serin ve 

arkadaşlarının (2003) sınıf öğretmeni ve fen bilgisi öğretmeni adaylarının farklı değişkenler açısından 

fene yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarında sınıf öğretmeni adaylarının fene 

yönelik tutumlarını orta düzeyde bulmuştur. Kahyaoğlu ve Yangın’ın (2007) fen bilgisi, matematik ve 

sınıf öğretmenliği öğretmen adayları üzerinde yürüttükleri araştırmalarında fene yönelik tutumların 

olumlu olduğunu bulmuştur.  Bu araştırmalara ek olarak öğretmen adaylarında tutuma ilişkin yapılan 

birçok araştırmada da öğretmen adaylarının genel olarak olumlu ya da orta düzeyde tutuma sahip 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Genç ve ark. 2010, Türkmen, 2002; Tekkaya ve Çakıroğlu, 2002; 

Köseoğlu, 2009; Denizoğlu, 2008; Çamlıbel Çakmak, 2006). 

Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Bu araştırma sonucu öğretmen adaylarının tutumlarının cinsiyete göre durumunu ortaya 
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koyan çalışmalarla paraleldir (Genç ve ark. 2010; Türkmen, 2008; Altınok, 2004; Türkmen, 2002; 

Sürücü, 1997).  

Araştırma bulgumuzun tersine Yıldız Budan ve Gökçakan’ın (2012) sınıf öğretmeni adaylarının 

fen öz yeterlilikleri ile fene yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan araştırmalarında 

fene yönelik tutum ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulmamışlardır. Saracaloğlu ve arkadaşlarının 

(2002) öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile başarı arasındaki ilişki başlıklı 

araştırmalarında da fene yönelik tutum ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık tespit etmemiştir. 

Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Türkmen’in (2008) birinci sınıftan dördüncü sınıfa fen bilimlerine ve fen öğretimine 

yönelik tutumları incelediği araştırmasında da öğrencilerin öğretime yönelik tutumları olumlu yönde 

gelişirken fen bilimlerine yönelik tutumun öğrenim süresince görülen derslerden etkilenmediğini 

belirlemiştir. Bu sonuç araştırma sonucumuzla paralellik göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının fene yönelik tutumları ile mezun olunan lise türü arasında “Anadolu 

Öğretmen Lisesi” mezunları ile “Düz Lise” mezunları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Kahyaoğlu 

ve Yangın (2007) ise öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında mezun olunan lise 

türünün anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. Serin ve arkadaşlarının (2005) 

araştırmalarında elde ettiği sonuçlar da araştırma sonucumuzla paralellik göstermemektedir 

ÖNERİLER 

Tutum kazandırma ve değiştirme süreci uzun soluklu bir işlemdir. Bu nedenle öğretmen 

adaylarının fene yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olmasının sağlanması için örgün öğretimin ilk 

yıllarından yüksek öğretim sürecini de kapsayan geniş bir çerçeve içerisinde fen bilimlerine yönelik 

öğrencilerin olumlu tutumlar geliştirtmesi için derslerde duyuşsal alana hizmet eden etkinlikler 

gerçekleştirilmelidir. 

Ayrıca öğrencilerin fene yönelik tutumlarının orta düzeyde olmasının nedenlerini araştırılması bu 

etkenlerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılarak fene yönelik tutumların olumlu yönde 

geliştirilmesi sağlanabilir. 
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ÖZET 

Öğrencinin kendisini özgürce ifade edebilmesinin yanı sıra estetik beğeni, yaratıcı hayal gücü, özgün ve 
orijinal fikir üretip, hayata geçirebilme gibi becerilerin kazandırılabilmesi için oldukça zengin olanaklar sunan sanat 
eğitimi; öğrenciler hangi mesleği seçerlerse seçsinler alandaki başarılarına da katkı sağlayacak imkanlar sunarak 
eğitimlerine temel dayanağı oluşturmaktadır. 

Ortaöğretim düzeyinde meslek seçmeye hazırlanan öğrenciler kendi öz yeterliliklerinin, ilgilerinin, 
meraklarının, kişisel eğilimlerinin ve becerilerinin keşfine çıkmaktadırlar. 

Mesleki ve teknik bilgi ve beceri kazandıran moda tasarımı eğitimi de tasarım ağırlıklı bir eğitim 
olmasından dolayı sanat eğitimi temelli olmak zorundadır. Bu alanda eğitilerek yetiştirilecek öğrencilerin de moda 
tasarımına ilgi ve merak duyan, tasarım eğitimini kavrayabilecek ve uygulayabilecek öz yeterliliğe ve hazır 
bulunuşluluğa sahip olmaları beklenmektedir. 

Sanat eğitimi alarak gelen öğrencilerin daha yaratıcı ve özgün fikirler üretip, kendisini özgürce ifade 
ederek, estetik görüş ve bakış açısına sahip oldukları düşünülmektedir. Aradaki sanat eğitimi farkından yola çıkarak, 
ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve yeterlilik profillerini anlayabilmek amacıyla Konya Karatay Lisesi, Selçuklu 
Öztekinler Kız Meslek Lisesi ve Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile birlikte moda 
tasarımı çalışması yapılmıştır. Kendi öz kültürümüzü oluşturan Geleneksel Türk Sanatları öğrencilere tasarımlarında 
esinlenmeleri için kaynak olarak seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin moda ve moda tasarımına olan ilgileri, 
düşünceleri, hazır bulunuşluluk düzeyleri ve sanat eğitiminde aldıkları bilgi ve becerileri aktarabilme yetenekleri 
karşılaştırmalı bir biçimde anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Moda Tasarımı, Giysi Tasarımı. 

ABSTRACT 

The Art education, which presents rich possibilities for the student to acquire skills such as aesthetic taste, 
creative imagine power, creating unique and original idea and acting on the idea as well as expressing himself or 
herself freely, constitutes building blocks that contribute to their success in their fields whatever profession they 
choose.  

mailto:sezerburcu81@hotmail.com
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The students who get ready for choosing profession at the level of middle school explore their self 
sufficiency, interest, curiosity, personal tendency and skills.  

Fashion design education, which earns professional and technical skills, is mostly about design and due to 
this fact it should be based on art education. The students who are educated in this field should be interested and 
curious in fashion design and also should have self sufficiency and availability.  

The students who take art education are thought to be more creative and to generate more original ideas as 
well as having aesthetic view and viewpoint. Starting from the difference of art education, a fashion design study 
was made to understand the education and sufficiency of middle school students of following schools: Konya 
Karatay High School, Selçuklu Öztekinler Vocational High-School for Girls and Konya Çimento Anadolu Fine Arts 
High School. Traditional Turkish Art which forms the core of our culture was chosen as source for the students to be 
inspired by in their designs. The interest for fashion and fashion design, thoughts, availability level and the ability of 
carrying over the skill acquired in art education of the students who joined in the research was tried to be understood 
relatively. 

Key words: Art Education, Fashion Design, Clothing Design. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Sanat, insan yaşamının hemen hemen her anında onun ayrılmaz bir parçasıdır. Nereye bakarsak 

bakalım sanat ve tasarım çalışmalarıyla karşılaşırız. Sanat biçimleri ve tasarım ürünleri kullandığımız 

kahvaltı tabağında, mobilyalarda, giydiğimiz elbiselerde ve daha birçok yerde karşımıza çıkmaktadır 

(Mercin, Alakuş, 2007: 15). Sanatın insan eliyle yapılan birçok şeye yansıması, çevremizdeki pek çok 

şeyin tasarımının estetik değerler doğrultusunda şekillenmesi, bu ürünleri düşünen, tasarlayan, üreten ve 

hatta tüketen insanların temelde sanat eğitimine tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. 

Fizyolojik tatminden sonra hatta bazen de daha önce gelebilen psikolojik tatmin için duyguların ta 

derinine inen estetik varlığı ile hoşa giden sanata ulaşmanın ve ulaştırmanın, onu anlayıp kavramanın, 

hayatımıza ve çevremize uygulamanın en kolay ve çözümsel yolu sanat eğitimidir (Başaran, 2012: 69). 

Sanat eğitimi bireyde yaratıcılığı geliştirirken aynı zamanda araştırıcı, inceleyici, sorgulayıcı, eleştirel, 

entelektüel, kültürel bakış açısı geliştirmekte, bireye özgüven duygusu kazandırarak, görme, algılama 

iletişim becerileri ile özgün ve yaratıcı anlayışı, teknik bilgi ve beceriyi, estetik duygusunu, bilişsel, 

sosyal, algısal ve duyuşsal gelişimi kazandırmaktadır (Artut, 2006: 113). 

Sanat eğitimi bireylerin duygu ve düşüncelerini biçimlendirmede, yeteneklerini ve yaratıcılık 

güçlerini estetik bir düzeye ulaştırmak amacı ile yapılmaktadır (Aktaran: Akın, 2006: 30). Yaratıcılık 

bilimde, sanatta ve tasarımda çağa damgasını vurmuştur (Alp, 2009: 48). Yaratıcılık bilim ve teknikten 

sanata, ekonomiye dek hayatımızın her alanında ortaya ürün konulabilecek bir olgudur. Normal zeka 

seviyesine sahip olan her insan ortaya yaratıcı bir ürün koyabilmektedir. Yaratıcı süreçte sezgi, hayal 
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gücü, deneme, yanılma, araştırma, bulma, kalıplardan kurtulma, yeniden kurma gibi bir takım yetiler ve 

nitelikler rol oynamaktadır. Bu süreçte merak gibi bir çıkış noktası ve özgünlük gibi bir sonuç yer 

almaktadır (Buyurgan S., Buyurgan U., 2007: 29). 

Sadece uygulayıcı, uyarlayıcı, benzetici, hatta yorumlayıcı değil; yaratıcı ve yaratıyı fark eden 

bireyler yetiştirmek istiyorsak teknik bilginin dışında yaratmanın özünü, sanatı ve bu yolla estetiği 

öğreterek öğrencinin bu yolla düşünce geliştirmesini sağlamalıyız (Akın, 2006: 34). Duyularımıza hitap 

ederek haz almamızı sağlayan estetik görüş ve bakış açısı ancak disiplinler arası verilen bir sanat eğitimi 

ile kazandırılabilir. Pek çok zaman bir arada ve bir anlamda düşünülen sanat eğitimi ve estetik eğitim, bu 

açıdan düşünüldüğünde yaratımda, üretimde ve tüketimde bireye estetik beğeni ve değer kazandırarak 

tüm eylemlerinde estetik kaygıyla hareket etmesini sağlamaktadır. 

İnsan doğasında bulunan süslenme ve güzellik duygusu giyimin biçimlenmesinde ve 

çeşitlenmesinde yer alan en önemli etkenlerdendir (Gökay, 2004: 40). Bu duygunun tatmini için giysileri 

tasarlayan, üreten ve tüketen insanların estetik eğitimi önem kazanmaktadır. Özellikle kar amacıyla 

hareket eden, insanların duyularına hitap ederek hoşa giden biçimler yaratma çabasında olan moda 

sektörü, piyasaya sunduğu metaların estetik görünümlerini ön planda tutmaktadır. İşlevselliğin de önüne 

geçebilen estetik görünüm moda dünyası için en önemli satış aracı olmaktadır. Moda sektörünün önemli 

işadamlarından olan Gürsoy, “Görsellik ve estetik tasarımcının en büyük endişesi olmalıdır” diyerek bu 

görüşü vurgulamaktadır (Gürsoy, 2010: 38).  

21. yy bir tasarım yüzyılıdır. Tasarımın gücü ülkelerin ekonomik açıdan gelişimi ve dünya 

pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemektedir ( Alp, 2009: 51). Tasarımın bu gücü moda 

sektörü için de geçerlidir. Özellikle giyim ve aksesuar tasarımına odaklanan moda tasarımında yaratıcı 

düşünce yeteneğinin gelişmiş olduğu tasarımcıların çalışması oldukça önemlidir. Bu tasarımcılar kendi 

profesyonel alanlarındaki özel bilgilerin yanında, toplumun sanat anlayışını bilmeli, görsel ve geleneksel 

kültür üzerinde eğitilmiş olmalıdırlar (Gökay, 2004: 40). 

Sanat eğitimi teknik bir eğitim değildir. Görsel algı-bilme, düşünce, estetik canlandırma-

simülasyonun zihinde yapılaşması, buluş-esin-yaratıcılık süreci, el-göz-beyin yeteneklerinin geliştirilip-

yükseltilmesi, düş-hayal-sezgi güçlerinin etkinleştirilmesi eğitimidir. Sanat eğitimi, tekniği ve teknik 

ürünleri insanileştirerek-estetik değerlerle tinselleştirme süreçlerini kapsamaktadır (Atalayer, 1994: 77). 

Sanat eğitimi yoluyla estetik kişilik kazanan bireyler daha yapıcı, yaratıcı ve üretken 

olmaktadırlar. Moda tasarımı açısından bakıldığında da özgün, yenilikçi, yaratıcı ve estetik ürünlerin 

ortaya koyulabilmesi için her tasarım eğitiminde olduğu gibi sanat eğitimi, moda tasarımı eğitiminde de 

temel teşkil etmektedir. 
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Ülkemiz moda ve tekstil sektörünün markalaşma sürecindeki en önemli sorunlarından birisinin 

hala taklitçilik olduğu düşünüldüğünde, bu alanda yaratıcı, yenilikçi, orijinal fikirler üretebilen, estetik 

görüşe sahip tasarımcı ihtiyacının ne boyutta olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sanat eğitiminin kazandırdığı tüm bu niteliklerin yanı sıra, soyut düşünceyi uyumlu ve estetik bir 

bütünlük içinde somuta dönüştürmesi (Etike, 1995: 25) bir moda tasarımcısı için en önemli 

yeterliliklerden birisini oluşturmaktadır. Bir moda tasarımcısı aldığı sanat eğitimi yoluyla yaratıcı, özgün 

ve yenilikçi fikirlerini, duygularını, hislerini ve düşüncelerini pazarın ihtiyaçları doğrultusunda estetik 

biçimde tasarlayabilmektedir. Yine sanat eğitiminden edindiği resim bilgisi vasıtasıyla tasarımlarını 

artistik, anlaşılır ve doğru bir biçimde kağıda dökebilmekte, alandaki teknik eğitimiyle birleştirdiği, sanat 

eğitiminin kazandırmış olduğu niteliklerle tasarımlanan ürünün yaratımında uyumlu ve estetik 

malzemelerle kombinasyon yapabilmektedir. 

Ülkemizde de moda tasarımı eğitimi veren kurumlar moda sektörünün artan nitelikli tasarımcı 

ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim programları ve müfredatları geliştirmektedirler. 

Popüler bir kariyer seçeneği haline gelen moda tasarımı yükseköğretimde en çok istenilen 

alanlardan birisi haline gelmiştir (Jones, 2009: 6). Bu alanı seçerek başarılı olmak isteyen adaylar 

multidisipliner bir yapıya sahip olan moda tasarımı mesleğinin gerektirdiği kişisel, mesleki ve sanatsal 

beceri ve yeterliliklere sahip olmalıdır. 

Yükseköğretim moda tasarımı programlarına kaynak oluşturan ortaöğretim kurumlarında verilen 

eğitim bu alanda yetişecek öğrencilere önemli bir temel oluşturmaktadır. Hangi alanı seçerlerse seçsinler 

öğrenciye algılama, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık kazandıran sanat eğitimi herkese verilmelidir. 

Sanat eğitimiyle sadece sanatçı yetiştirilmez, sanat eğitimi herkes içindir. Öğrencilerin yeteneklerini 

geliştirerek, hazır bulunuşluluk düzeylerini artıran sanat eğitimi öğrencinin yeniliklere açık, orijinal 

fikirler üretebilen, yaratıcı, özgün, bağımsız, sorun çözebilen, öz güven sahibi, duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilen, araştırmacı, sorgulayıcı, estetik kaygı taşıyan, üretken bir kişilik kazanmalarında başlıca 

rolü üstlenmektedir. Bireyin en doğal ihtiyacı olan sanat eğitimi, alanı ne olursa olsun tüm ortaöğretim 

kurumlarında mutlaka yeteri kadar programlara girmelidir. 

Problem 

Bireylerin beğenisine sunularak hoşa gidecek biçimler yaratma çabasında olan moda tasarımı 

hiçbir zaman estetikten ayrı tutulmamalıdır. Yaratıcı, özgün, yenilikçi düşünce biçimi ve estetik ifade 

gücü ancak sanat eğitimi yoluyla öğrenciye kazandırılmaktadır. Hayat boyunca icra edeceği mesleği 

seçme yoluna giden ortaöğretim öğrencisi hangi alanı tercih edecek olursa olsun mutlaka yeterli derecede 

sanat eğitimi almalıdır.  
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Yapılan bu araştırmanın problemi, yükseköğrenim moda tasarımı alanını seçebilecek adayların 

yeterlik ve hazır bulunuşluluk düzeylerinin yükseltilmesi için sanat eğitiminin öneminin, farklı 

düzeylerde sanat eğitimi alan üç farklı okula kayıtlı ortaöğretim öğrencileriyle birlikte yapılan 

uygulamayla ortaya konulmasıdır. 

Yöntem 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu deneysel çalışmanın evrenini, Konya’da eğitim 

öğretim veren ortaöğretim kurumlarında eğitim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya Karatay Lisesi’nde eğitim gören, 11. sınıflardan random 

yöntemiyle seçilen, 18’i erkek 15’i kız öğrenci olmak üzere 33 öğrenci; Selçuklu Öztekinler Kız Meslek 

Lisesi’nde eğitim gören, 11. sınıflardan random yöntemiyle seçilen 25 kız öğrenci ile Konya Çimento 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören, yine 11. sınıflardan random yöntemiyle seçilen, 21’i kız 

4’ü erkek olmak üzere 25 öğrenci oluşturmaktadır. Toplamda 83 öğrenci ile birlikte çalışılmıştır. 

Uygulamadan önceki hafta öğrencilere konuyla ilgili ders anlatılmış, bir sonraki derse 

güdülenmiş ve hazır bulunuşluluk düzeyleri yüksek gelmeleri için slayt halinde görseller gösterilerek 

konu hakkında ön bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Önce sözel olarak anlatım yoluyla moda, moda ve giysi 

tasarımı, geleneksel Türk sanatları hakkında bilgi verilmiş, tasarımda bir tema seçilerek herhangi bir 

kaynaktan ilham alma anlatılmıştır. Minyatür, çini, hat, tezhip, ebru, keçe, halı, kilim, kumaşlar, yazma, 

oya, geleneksel Türk kıyafetleri ve aksesuarları, el işlemeleri, deri işleri, cam işçiliği, maden işçiliği, taş 

işçiliği, mimari, ahşap işçiliği gibi geleneksel Türk sanatlarından örnekler gösterilmiştir. Geleneksel Türk 

sanatlarından esinlenerek çalışan modacılardan örnekler verilmiş, bu modacıların çalışmalarından 

örnekler görsel olarak sunulmuştur. Ayrıca yine geleneksel Türk sanatlarından esinlenerek çizilen moda 

resimleri örnek olarak öğrencilere gösterilmiş; geleneksel Türk sanatlarından aldıkları esini tasarımlarına 

ne şekilde aktarabilecekleri anlatılmıştır. Öğrencilerden onları etkileyen herhangi bir geleneksel Türk 

sanatını seçip, bir hafta boyunca giysi tasarımına nasıl yansıtabileceklerini düşünmeleri istenmiştir. 

Ertesi hafta öğrencilere 35 cmx50 cm boyutunda resim kağıtları, bu kağıda uygun boyutta erkek 

ve kadın siluetleri, kuru boyalar ve guaj boya dağıtılarak; bir ders saati süresince geleneksel Türk 

sanatlarının herhangi birisinden etkilenerek kadın veya erkek kıyafetleri tasarlamaları istenmiştir. Ayrıca 

tasarladıkları bu giysileri verilen siluetlere giydirerek, boyamaları istenmiştir. Öğrencilere uygulamanın 

sonunda konuyla ilgili olarak fikirlerini ve genel bilgi düzeylerini ölçmek üzere bir takım sorular 

yöneltilmiştir. Yazılı olarak toplanan yanıtlar ve öğrencilerin yapmış oldukları giysi tasarımları toplanıp, 

değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

 

2. BULGULAR VE YORUMLAR 
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Konya Karatay Lisesi, Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi ve Konya Çimento Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konu hakkındaki bilgilerini, fikirlerini, ilgilerini ve hazır bulunuşluluk 

düzeylerini anlamak, aldıkları farklı düzeydeki sanat eğitiminin etkisini belirleyerek, bu üç okul arasında 

karşılaştırma yapabilmek amacıyla bir takım sorular yöneltilmiş, uygulama çalışmasının 

tamamlanmasının ardından cevaplar yazılı olarak alınmıştır. 

Soru 1. Moda Nedir? 

Bu soruya öğrencilerden oldukça farklı cevaplar gelmiştir. Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 

pek çoğu zamanla değişen kıyafet tarzı, giyinme biçimi demiştir, önemli bir kısmı insanın kendine 

yakışan giyim tarzı demiştir, birkaç öğrenci giysi tasarımı, birkaç öğrenci zamanla değişen yaşam tarzı 

demiş, bazıları yenilik olduğunu belirtirken iki öğrenci bu soruya cevap vermemiştir. Selçuklu Öztekinler 

Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden bazıları dönem dönem değişen giyim tarzı, sürekli yenilenen 

yaşamımızdaki her şey, giyim tarzı, kendine yakışan giyim tarzı, bir şey tasarlayıp üretmek, renk uyumu, 

elbise, tarz, hoş görünüm yaratma çabası, etrafımızdaki her şey gibi cevaplar vermişlerdir. Dört öğrenci 

herhangi bir yanıt vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 11’i 

yenilik derken, 6 öğrenci insanın kendisine yakışan giysiler demiş, diğerleri yeniliklere ayak uydurup 

eskinin yetersizliğine tepki, dönem dönem değişen insanlar arası uyum, belli dönemlerde belli şeylerin 

güzel bulunması, duygu düşünce ve hayaller, demişler, 2 öğrenci yanıt vermemiştir. 

Görüldüğü gibi öğrenciler bir ders önce bahsedilmesine rağmen modanın ne olduğu hakkında çok 

değişik fikirlere sahip görünmektedirler. Yanıtları büyük çoğunluğu yenilik, değişim ve giyim üzerine 

verilmiştir.  Bu soru modanın ne olduğu hakkında bir genel kültür sorusu niteliğinde sorulmuş birbirinden 

farklı eğitim veren üç okulun öğrencilerinden de benzer cevaplar alınmıştır. Bu soruya daha nitelikli 

yanıtlar vermesi beklenen, giyim eğitimi alan kız meslek lisesi öğrencilerinden beklenen yanıtların 

gelmeyişi müfredat ve ürün üretimi odaklı eğitim anlayışı olabilir. 

Soru 2. Hangi Moda Tasarımcılarını Tanıyorsunuz? 

Bu soruya Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 19’u Cengiz Abazoğlu, 12’si Cemil İpekçi, 6’sı 

İvana Sert, 5’i Emel Acar, 3’ü Hakan Akkaya ve bir tanesi de Buse Terim demiş; 4 öğrenci bu soruya 

cevap vermemiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 19’u Hakan Akkaya, 16’sı 

Cengiz Abazoğlu, 13’ü Cemil İpekçi, 11’i İvana Sert, 4’ü Nur Yerlitaş, 3’ü Dice Kayek, 2’si Uğurkan 

Erez, 1’i Rıfat Özbek, 1’i Hüseyin Çağlayan ve 1’i de Dilek Hanif derken 1 öğrenci bu soruya yanıt 

vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 13’ü Cemil İpekçi, 11’i 

Hakan Akkaya, 7’si Cengiz Abazoğlu, 3’ü İvana Sert, 2’si Dilek Hanif, 2’si Erol Albayrak, 2’si Rıfat 

Özbek, 1’i Dice Kayek ve 1’i Simay Bülbül derken 4 öğrenci bu soruya cevap vermemiştir. 
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Cevaplara balkıdığında öğrencilerin televizyonda gösterilen modayla ilgili popüler programlardan 

ne kadar çok etkilendikleri açık bir şekilde görülmektedir. Medyada devamlı sansasyonel şekilde 

gündeme gelen Cemil İpekçi de öğrenciler tarafından tanınan modacılar içinde ilk sıralarda yer 

almaktadır. Öğrenciler pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da en çok, bir kitle iletişim ve görsel kültür 

aracı olan televizyondan en fazla şekilde etkilendiklerini ortaya koymaktadırlar. Uğurkan Erez gibi moda 

tasarımcısı olmayan birisini dile getirmeleri reyting amaçlı yapılan bu programlardan ne kadar 

etkilendiklerini göstermektedir. Ayrıca yabancı hiçbir moda tasarımcısını anımsamamaları dikkat 

çekicidir. Üç okulu karşılaştırdığımızda güzel sanatlar lisesinde okuyan öğrencilerin bir ders önce 

bahsedilen moda tasarımcılarından bir kısmını daha iyi anımsadıkları görülmektedir.  

Soru 3. Moda Tasarımcısı Olmak İster Misiniz? Neden? 

Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 26 öğrenci moda tasarımcısı olmak istemediklerini 

belirtmiştir; gerekçeleri sorulduğunda bazıları yeteneğim yok, çizemiyorum, sıkıcı, birbirine 

uyduramıyorum, elim yatkın değil, bu konularda iyi değilim, zor, tasarladıklarım beğenilmez gibi 

gerekçeler öne sürmüşlerdir. Sadece 7 öğrenci moda tasarımcısı olmak istediğini söylemiştir; bu 

öğrencilere nedenleri sorulduğunda bir erkek öğrenci elbise ve kıyafet tasarlamayı, iğne iplikle uğraşmayı 

seviyorum demiştir. Diğerleri tasarlamak güzel, resmi seviyorum, zevkli iş, çizim yapmak hoşuma 

gidiyor, uyumu biliyorum neyin yakışıp neyin yakışmayacağını bilirim, kıyafetlerime iyi bakarım tarz 

peşindeyim gibi nedenler dile getirmişlerdir. 

Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 16 öğrenci olmak istediğini, 6 öğrenci 

olmak istemediğini, 1 öğrenci karar veremediğini söylerken, 1 öğrenci de hobi olarak yapmayı 

düşündüğünü söylemiş, 1 öğrenci soruya yanıt vermemiştir. Moda tasarımcısı olmak isteyenlere nedeni 

sorulduğunda çizim yapmak hoşuma gidiyor, hayal gücüm geniş, bir şeyler tasarlayıp üretmek çok güzel 

ve zevkli, bu konuda yetenekliyim, giyinmeyi seviyorum, modayı takip etmek isterim, hem para 

kazanırdım hem de çok kıyafetim olurdu gibi yanıtlar alınmıştır. Moda tasarımcısı olmak istemeyenlere 

nedeni sorulduğunda öğretmen olmak istiyorum, bana göre değil gibi nedenler öne sürmüşlerdir. 

Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 10 öğrenci moda tasarımcısı 

olmak istediği belirtirken, 15 öğrenci istemediğini dile getirmiştir. 1 öğrenci herhangi bir yanıt 

vermemiştir. Moda tasarımcısı olmak isteyen öğrencilerden bazıları kendimi yakın hissettiğim meslek, iyi 

kazanıyor, bu işlerle uğraşmayı seviyorum, bu benim tasarımım demek çok güzel, daha önce 

düşünmemiştim artık düşünüyorum, tasarlamayı seviyorum, tasarım yapmayı çok severim gibi cevaplar 

verirken; moda tasarımcısı olmayı düşünmeyenler bu iş için uygun özelliklere sahip olduğumu 

düşünmüyorum, beceremiyorum, ilgi alanım değil, modaya ilgim yok, tasarım yeteneğimin yeterli 

olmadığını düşünüyorum, özel sektörde çalışmak istemiyorum, yeteneğim yok, kendime güvenmiyorum, 

sanat daha çok ilgimi çekiyor gibi gerekçelerini dile getirmişlerdir.  
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Yapılan bu uygulama moda tasarımı alanına ilgi duyan veya yatkınlığı olan öğrencilerin 

belirlenmesine, öğrencilerin kendilerini keşfetmesine yardımcı olmuştur. Karatay Lisesi’nden 33 

öğrencide sadece 7’si bu alana ilgi duyarken, Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nde bu oran artmış 25 

öğrenciden 16’sı moda tasarımcısı olmak istediğini dile getirmiştir, Güzel Sanatlar Lisesi’nden ise 25 

öğrenciden 10’u ilgisini ifade etmiştir. Aldıkları giyim eğitiminin doğal bir sonucu olarak Kız Meslek 

Lisesi öğrencileri bu konuda daha istekliyken, tasarımın gerektirdiği sanat eğitimini alan Güzel Sanatlar 

Lisesi öğrencileri de istekli görülmüştür. Öğrencilerin çoğu tasarım yapabilmek için çizim yeteneğine, 

resim bilgisine ve yaratıcı hayal gücünün gerekliliğine değinmiştir. Bu alanı tercih etmek istemeyen 

öğrencilerin çoğu çizim ve tasarım yeteneklerinin olmadığını, zorlandıklarını söylemişlerdir. Bazıları da 

bu alana ilgisiz olduklarını belirtmişlerdir, bu öğrencilerin çoğunluğu Karatay Lisesi’nde okuyan 

öğrencilerdir. Ayrıca erkek öğrencilerin daha ilgisiz, kız öğrencilerin daha ilgili, istekli ve meraklı 

oldukları gözlenmiştir. Yine alana ilgili olan öğrencilerin yanında ilgisi olmasa bile çizimi iyi olan 

öğrencilerin daha zevkle, istekle ve titizlikle çalıştıkları gözlenmiştir. 

Soru 4. Geleneksel Türk Sanatlarına İlgi Duyuyor Musunuz? 

Konya Karatay Lisesi’nden 17 öğrenci Geleneksel Türk Sanatlarına ilgi duyduğunu, 11 öğrenci 

ilgi duymadığını, 2 öğrenci bazen, 1 öğrenci biraz, 1 öğrenci nadiren ilgi duyduğunu söylemiş ve 1 

öğrenci pek değil cevabını vermiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 10’u ilgi 

duymadığını, 8’i ilgi duyduğunu, 4’ü de çok fazla ilgi duymadığını dile getirirken, 3 öğrenci fikrini 

söylememiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 14’ü Geleneksel Türk 

Sanatlarına ilgi duyduğunu açıklarken, 3’ü ilgi duymadığını söylemiş, 7 öğrenci çok fazla ilgi 

duymadığını belirtirken, 1 öğrenci bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Karatay Lisesi öğrencilerinin bu alana daha çok ilgi duymasının nedeni araştırıldığında resim 

öğretmenlerinin dönem başından itibaren Geleneksel Türk Sanatlarıyla ilgili çalışmalar yaptırdığı 

öğrenilmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de bu alana daha sıcak bakmaları yine ders 

müfredatları içerisinden yer veriliyor olmasından veya aldıkları sanat eğitimi neticesinde estetik 

beğenilerinin gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin bu 

alana gereken ilgi ve alakayı göstermeyişlerinin nedeni Geleneksel Türk Sanatlarımıza gereken önemi 

vermemiz, günlük yaşantımızda kullanmayışımız, estetik beğenilerinin yeterince gelişmemiş olması, kitle 

iletişim araçlarında bu alana yeterince yer verilmiyor olması, okullardaki ders programlarında yeterince 

ele alınmaması olabilir. 

Soru 5. İlk Aklınıza Gelen Geleneksel Türk Sanatları Nelerdir? 

Konya Karatay Lisesi’nden 17 öğrenci ebru, 10 öğrenci tezhip, 10 öğrenci hat, 5 öğrenci 

geleneksel kılık kıyafet, 3 öğrenci minyatür, 1 öğrenci çini, 1 öğrenci mimari, 1 öğrenci dokumacılık ve 

bir öğrenci kilim cevabını vermiş, 3 öğrenci yanıt vermemiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

620 

öğrencilerinden 10 öğrenci çini, 7 öğrenci geleneksel Osmanlı kıyafetleri, 6 öğrenci kilim, 6 öğrenci 

cami, 4 öğrenci halı, 3 öğrenci Türk motifleri, 3 öğrenci ebru,1 öğrenci müzelerde sergilenen eşyalar,  1 

öğrenci Mevlana Türbesi, 1 öğrenci dokumacılık ve 1 öğrenci de nakışlar cevabını verirken, 6 öğrenci bu 

soruya herhengi bir yanıt vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden bu soruyu 12 

öğrenci çini, 8 öğrenci el sanatları, 7 öğrenci ebru, 5 öğrenci hat, 4 öğrenci dokumacılık, 3 öğrenci ahşap 

oymacılık, 2 öğrenci seramik ve 1 öğrenci yöresel giysiler olarak açıklarken, 5 öğrenci bu soruyu 

cevapsız bırakmıştır. 

Öğrencilerin geleneksel Türk sanatları deyince en çok ebrunun akıllarına gelmesi dikkat çekicidir, 

ebruyu bu kadar dikkat çekici kılan farklı uygulama yöntemi veya gündemde daha fazla yer alması 

olabilir. Diğer dikkat çeken cevap ise çini olmuştur. Öğrencilerin görsel çevrelerinde daha fazla yer 

alması veya estetik açıdan daha çok hoşlarına gitmesi bu cevabı vermelerine neden olmuş olabilir. 

Soru 6. Giysi Tasarımınızda Nelerden Etkilendiniz? 

Uygulamadan önce öğrencilere herhangi bir Geleneksel Türk Sanatından esinlenerek tasarım 

yapmaları istenmiş, bu soruda tasarımlarını yaparken hangi geleneksel Türk sanatından esinlendikleri 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 2 kişi kilim derken, diğerleri kırkpare, 

tezhip, şalvar, geleneksel sanatlar, motifler, çini gibi cevaplar vermiş; bunların yanı sıra bir öğrenci renkli 

kişiliğim, diğer biri duygu halim gibi yanıtlar vermiştir. 8 öğrenci etkilendikleri esin kaynağını 

yazmazken geriye kalan öğrenciler geleneksel Türk sanatlarıyla ilgisiz cevaplar vermişlerdir. Selçuklu 

Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 4’ü Osmanlı dönemi kıyafet, kumaş ve motiflerinden, 4’ü 

laleden, 3’ü Türk halı motiflerinden, 2’si çiniden, 2’si camiden, birer öğrenci Levni’nin minyatürlerindeki 

motiflerden, mozaiklerden, Mevlana Türbesinden, keçeden, semazenlerden, ay yıldızdan etkilendiklerini 

söylerken iki öğrenci ilgisiz cevaplar vermiş, 3 öğrenci de esin kaynaklarını belirtmemişlerdir. Konya 

Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 5’i yöresel kıyafetlerden, 2’si çiniden, 2’si 

geleneksel motiflerden, 1’i laleden, 1’i geleneksel kumaşlardan, 1’i el işlemelerinden esinlendiklerini 

söylerken diğerleri pek ilgili olmayan modadan, tarımdan, insan yüzünden, hayal gücümden, renk ve 

şekillerden ilham aldıklarını belirtmişler, 1 öğrenci ise esin kaynağını dile getirmemiştir. 

Öğrencilerden bu konuyla ilgili beklenen bir yanıtın alınamayışının nedeni; dersi ilgisiz, dikkatsiz 

şekilde dinlemeleri, bir yerde edindikleri bilgileri başka bir yere transfer edememeleri, konunun ilgilerini 

çekmemesi, konuyu basite almaları, bir temadan etkilenerek bu temayı tasarımlarına aktarmada 

zorlanmaları veya bir hafta önceden düşünerek gelmeleri istenmiş olasına rağmen uygulama esnasında 

hem düşünüp hem çizerek sürede sıkıntı yaşamış olmaları olabilir. Ancak dikkat çekici bir şekilde Kız 

Meslek Lisesi öğrencilerinin tasarımlarında Geleneksel Türk Sanatlarından daha çok faydalanmaya 

çalıştıkları gözlenmiştir, bunun nedeni aldıkları giyim eğitimi neticesinde bu konuya yabancı olmamaları 

olabilir. Ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin aldıkları sanat eğitimi neticesinde, seçtikleri 
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Geleneksel Türk Sanatları konularını daha iyi ve estetik biçimde tasarımlarında kullandıkları 

gözlenmiştir. 

Soru 7. Sizce Giysi Tasarımı Yaparken İlham Kaynağına Gerek Var Mıdır? Neden? 

Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 23 kişi ilhamın gerekli olduğunu söylerken, bunlardan pek 

çoğu esinlenmenin önemli olduğunu vurgulamıştır. 8 kişi gerek yok demiş, 1 kişi karar verememiş ve 2 

kişi bu soruyu yanıtlamamışlardır. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 17 öğrenci tasarım 

yaparken ilham kaynağına gerek olduğunu belirtirken, hayal gücünün de önemini vurgulamışlar, 7 

öğrenci ise bu soruya herhangi bir cevap vermemişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi’nden 15 öğrenci ilham kaynağına gerek vardır derken, düşüncelerimizi dışa vurmamıza yardımcı 

olur, çağrışım yapar, doğadan veya çevreden mutlaka bir çıkış noktası olmalı, daha kolay ve hızlı 

tasarlarız diyerek görüşlerini dile getirmişlerdir. 7 öğrenci ilham kaynağına gerek yoktur diye 

cevaplarken, 3 öğrenci fikrini açıklamamıştır. 

Öğrencilerin çoğu ilham kaynağına gerek duyulduğunu belirtirken, Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencileri bu soruyu nedeniyle birlikte daha iyi açıklayabilmiştir. Tasarım yaparken ilham kaynağının ne 

gibi faydaları olabileceği hakkında çıkarım yapabilen bu öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek 

oluşu aldıkları sanat eğitimiyle açıklanabilir. 

Soru 8. Giysi Tasarımı Yaparken Zevk Aldınız Mı? 

Konya Karatay Lisesi’nden 21 öğrenci giysi tasarımı yaparken zevk aldığını, 2 öğrenci biraz zevk 

aldığını, 10 öğrenci ise zevk almadıklarını belirtmiştir. Zevk almayan öğrencilerin bazıları zor olduğunu, 

çizim yeteneklerinin olmadığını dile getirirken; zevk alan erkek öğrencilerden birisi kendimden 

etkilendim böyle bir iş çıkaracağımı bilmiyordum demiş, diğerleri ilgi çekici, mutlu ediyor, çok zevkli 

bundan sonra tekrar deneyeceğim gibi yanıtlar vermişlerdir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi 

öğrencilerinden 21 öğrenci zevk aldığını söylerken, 1 öğrenci zevk almadığını söylemiş, 2 öğrenci ise 

biraz zevk alıklarını söylemişlerdir. 1 öğrenciyse düşüncelerini açıklamamıştır. Bazı öğrenciler özellikle 

çok zevk aldıklarını vurgularken, bazıları da düşündüklerini çizemeyip zorlanarak sıkıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 19 öğrenci zevk aldığını 

belirtirken, 3 öğrenci özellikle çok fazla zevk alıp heyecan duyduklarını ifade etmişler, 2 öğrenci pek 

fazla zevk almadığını söylerken, 3 öğrenci hiç zevk almadıklarını dile getirmişlerdir. 1 öğrenci ise bu 

soruya yanıt vermemiştir. 

Genel tabloya bakıldığında tüm okullarda, öğrencilerden çoğu kendi giysi tasarımlarını yaparken 

zevk almışlardır. Kendi düşünce ve duygularını, yaratıcılıklarını böyle farklı bir yolla aktarmak 

öğrencileri memnun etmiş, çoğunluğu bu uygulamayla bambaşka bir deneyim yaşamıştır. Kendilerini 

tanımalarında yardımcı olan bu uygulama, meslek seçimlerinde de kendilerine yol gösterici ve fikir verici 
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olmuştur. Yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, Karatay Lisesi öğrencilerinin bu çalışmayı çok 

farklı bulması, Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin ilgi alanını oluşturan bir kariyer seçeneği olması, Güzel 

Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de aldıkları sanat eğitimi neticesinde farklı bir alanda başarılı bir sonuç elde 

etmiş olmaları giysi tasarımı yaparken zevk almalarına neden olmuştur. 

Soru 9. Giysi Tasarımı Yaparken Zorlandınız Mı? Neden? 

Konya Karatay Lisesi’nden 23 öğrenci zorlandığını dile getirmiştir. Neden zorlandıkları 

sorulduğunda pek çoğu sürenin azlığından yakınmıştır. Bunun yanı sıra bazı öğrenciler aklına gelenleri 

kağıda dökememekten, düşüncelerini yansıtamamaktan bahsetmiş, diğerleri baş, el, ayakkabı çizimi, renk 

seçimi ve uyumu ile ayrıntılarda zorlandıklarını dile getirirken, bazıları aklıma bir şey gelmiyor, resim 

yeteneğim yok gibi yanıtlar vermişlerdir. Bu öğrencilerin yanı sıra aklıma geleni çizdim, zevkliydi, 

kolaydı, zorlanmadım diyen öğrenciler de olmuştur. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 12 

öğrenci zorlandıklarını belirtmişlerdir. Nedeni sorulduğunda ilk defa yapıyorum, kasılıyorum, süre çok 

kısıtlı, dersini yeterince almadım, nelerden nasıl etkileneceğimi bilemedim, fikir bulmakta zorlandım, bu 

konuda bilgili değilim, çizerken zorlandım, yeteneğim yok, aklımda tasarladığımı kağıda dökemedim gibi 

gerekçeler sunmuşlardır. 3 öğrenci biraz zorlandığını söylerken, 10 öğrencide zorlanmadığını söylemiş, 

bazıları çok zevk aldıklarını tekrar dile getirmişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinden 11’i zorlandığını, 4’ü biraz zorlandığını, 10 öğrenci ise zorlanmadığını ifade etmiştir. 

Zorlanan öğrenciler ilgi alanım değil, uygun öğeler bulamadım, bu alana yeteneğim olduğunu 

düşünmüyorum, düşüncelerimi tam anlamıyla yansıtamadım, zorlanmadan güzel bir şey elde edilemez, 

ilk kez denedim, renklendirmede zorlandım, yetiştirmede zorlandım, şimdiki modadan etkilenmemek çok 

zordu gibi gerekçelerden bahsetmişlerdir. Zorlanmadıklarını söyleyenler, zorlanmadım çünkü çizim 

eğitimi alıyoruz, ilgi duyup severek zevkle çizdim gibi yanıtlar vermişlerdir. 

Üç okulu kıyasladığımızda çok az sanat eğitimi alan ve moda tasarımı alanına en uzak olan 

Karatay Lisesi öğrencilerinin daha çok zorlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Öztekinler Kız 

Meslek Lisesi öğrencilerinin de neredeyse yarısı zorlandığını ifade ederken, sanat eğitimi alan Çimento 

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin daha az zorlandığı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Karatay Lisesi’nde 

konuyu ciddiye alarak yapma çabası gösteren, hatta daha iyi çizebilenlerin zorlandıklarını söyleyip, 

çizemeyen ve pek fazla uğraşmayan öğrencilerin kolay buldukları gözlenen dikkat çekici bir durumdur. 

Ayrıca Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tasarımları ve tasarımlarını resmedişleri daha 

nitelikli olmasına rağmen hemen hemen Öztekinler Kız Meslek Lisesi’ndeki öğrenciler kadar 

zorlandıklarını ifade etmeleri şaşırtıcıdır. Ancak bu durumun aldıkları sanat eğitimi neticesinde estetik 

farkındalıklarının yüksek oluşundan ileri geldiği söylenebilir. Öğrencilerin çoğu düşündüklerini kağıda 

dökememekten, ayrıntı çizimlerini yapamamaktan, renk uyumunu yakalayamamaktan yakınmışlardır. 

Özellikle Karatay Lisesi ve Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nde artan, bu ve diğer yakınmaların nedeni 

yeteri kadar sanat eğitimi almamış olmalarından kaynaklanmaktadır. 
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Soru 10. Giysi Tasarımı Uygulaması Yaparken Neler Öğrendiniz? 

Öğrencilerin hemen hemen her birinden farklı yanıtlar alınmıştır. Konya Karatay Lisesi 

öğrencilerinin cevaplarından dikkat çekici olanları: zor bir çalışma olduğunu, giysi tasarımının nasıl 

yapıldığını, uğraşınca olabileceğini, resim yeteneğimin olmadığını, renklerin uyumunu, motifleri, 

elbiselerin nasıl uygulandığını, kurallar olduğunu, tasarımcılığın zor olduğunu, şekil vermeyi ve 

düşünmeyi duygunun ve düşüncenin önemini, yaratıcılık ve çizim yeteneğinin olması gerektiğini, yüz ve 

vücut hatlarının nasıl çizileceğini gibi yanıtlardır. Bir erkek öğrenci resim yeteneğim biraz daha gelişti, 

yeteneğim olduğunu öğrendim ancak çok uzun saatler ders almam gerekiyor diye düşüncesini 

yansıtmıştır. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden bazıları: tasarımın nasıl çizilip 

uygulandığını, kısa elbise çizmeyi, rahat davranmak gerektiğini, kıyafetin silüet üzerine nasıl giydirilmesi 

gerektiğini, tasarımları çizmenin çok zor olduğunu, istersek nasıl tasarım yapabileceğimizi, bir konudan 

esinlenmeyi, Geleneksel Türk Sanatlarını, kumaş çizimini, simetri uygulamasını öğrendiklerini dile 

getirirken, 8 öğrenci bu soruya cevap vermemişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencileri ise: renk uyumunu, modanın zor bir alan olduğunu, giysi tasarlayamayacağımı anladım, 

tasarımın zor iş olduğunu hayal gücü gerektirdiğini, emek gerektirdiğini, düşüncelerimin ne boyuta 

ulaşabileceğini, silüetleri kıyafetlerle nasıl canlandırabileceğimizi, farklı giysi tasarlamayı, yaratıcılığımı 

geliştirmemde katkısı oldu, düşününce aklımıza gelebilecek şeyleri, aklımdakini kağıda aktarınca 

değişebileceğini, geleneksel Türk kıyafetlerini, hayal gücünün önemini, kumaş etkisinin önemini, 

geleneksel Türk el sanatlarını gibi yanıtlar vermişlerdir. 7 öğrenci bu soruya cevap vermemiş, 1 öğrenci 

ilgisiz bir yanıt vermiştir. 

Tüm cevaplar incelendiğinde sanat eğitimi alan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yanıtlarında 

farkındalıklarının daha yüksek olduğu belirlenmektedir. Genel olarak söylenenlere bakıldığında giysi 

tasarımı yapmayı, renk uyumunu, silüetlere giysi giydirmeyi, modanın ve giysi tasarımının güç bir alan 

olup hayal gücü, yaratıcılık ve çizim yeteneği gerektirdiğini öğrendiklerini açıklamışlardır. Buradaki 

cevaplardan da anlaşılacağı üzere tüm bu bahsedilen zorlukların çözümü sanat eğitiminde yatmaktadır. 

Öğrencilerin kısa bir deneyim de olsa yapıp yaşayarak verdikleri objektif yanıtlar sanat eğitiminin 

önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Soru 11. Giysi Tasarımı Yapabilmek İçin Çizim Yeteneğine ve Resim Bilgisine Gerek Var 

Mıdır? Neden? 

Konya Karatay Lisesi’nden 27 öğrenci evet yanıtını verirken, 5 kişi hayır demiş, 1 kişi 

yanıtlamamıştır. Öğrencilerden pek çoğu yeteneğin olması gerektiğini ve önemini vurgulamış, yetenek 

olmadan tasarım yapılamayacağını söylemişlerdir. Bazı öğrenciler özellikle resim bilgisinin de gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bir öğrenci tasarımı çizmek için yeteneğe, hayal ederken ilhama ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 19 öğrenci çizim yeteneğine ve 
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resim bilgisine sahip olunması gerektiğini söylemişler. Öğrencilerden bazıları yetenekle çizilebileceğini, 

yetenek olmadan olmayacağını, çizimi güzel olanın fikirlerinin de güzel olacağını, yetenek olmazsa hiçbir 

şey olmayacağını, hayal gücünün de olması gerektiğini, yetenekli kişinin her zaman önde olduğunu, 

hayalimizdekini çizime aktarabilmek için gerekli olduğunu, fazlasıyla gerekli olduğunu, yetenek ve resim 

bilgisi olmadan tasarım yapılamayacağını, bilen kişiyle bilmeyenin bir olmayacağını dile getirirken, 

birkaç öğrenci de resim bilgisinin gerekli olmadığını söylemiştir. 3 öğrenci de çizim yeteneğinin ve resim 

bilgisinin gerekli olmadığını deneyerek, çizerek, el alıştırması yaparak, zamanla öğrenebileceklerini 

söylemişlerdir. 3 öğrenci ise herhangi bir fikir yürütmemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi’nden 21 öğrenci çizim yeteneğine ve resim bilgisine sahip olmaya gerek vardır demişlerdir. 2 

öğrenci gerek olmadığını, 1 öğrenci bazen gerekli olduğunu, 1 öğrenci de biraz gerekli olduğunu 

söylemiştir. Gerekli görenlerden bazıları resim bilgisine sahip birisi kolaylıkla tasarım yapabilir, insan 

anatomisi bilinirse daha iyi tasarım yapılabilir, resim tekniği bilmek avantaj sağlar, yetenek olmazsa 

düşüncelerin yaratılmasında zorluk çekilir, düşüncelerimizi ve hayallerimizi kağıda aktaramayız, bilenle 

bilmeyen arasında dağlar kadar fark vardır, çizgilerin bir dili var ve bu dili herkes işleyemez, insanlar 

akıllarındakini ortaya koyamadıkları zaman ürün ortaya çıkaramazlar, daha iyi çizebilmek için gereklidir, 

ölçü ve renk bilgisi mutlaka bilinmelidir, moda tasarımı yetenek ve tasarım gücü isteyen bir konudur, 

kıyafetleri çizip gölgelendirirken desen bilgisine ihtiyaç vardır, renklerin insan üzerindeki etkisi ve sanat 

tarihini bilmek tasarımlarımıza katkı sağlar gibi düşüncelerini dile getirmişlerdir. 

Üç okulda da öğrencilerin büyük çoğunluğu giysi tasarımı yapabilmek için çizim yeteneğinin ve 

resim bilgisinin gerekli olduğunu söylemişlerdir. Karatay Lisesi öğrencileri ile Öztekinler Kız Meslek 

Lisesi öğrencileri özellikle çizim yeteneği üzerinde dururken, Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 

resim bilgisinin de önemi ve gerekliliğine değinmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin almış 

oldukları sanat eğitiminin pozitif katkısından haberdar olmaları, özellikle resim bilgisinin de gerekliliğine 

vurgu yapmalarına neden olmuştur. Yine bu sorudan alınan cevaplar da sanat eğitiminin ne derecede 

olumlu katkı sağlayarak moda tasarımı eğitimine temel teşkil ettiğini belirtmektedir. 

 

3. SONUÇ 

Bilginin, iletişimin ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde çağın ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için bu hızı yakalayarak sürekli yenilikler yaratan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgiyi 

hazır bulan, ezberciliğe yönlendiren, müfredat ve öğretmen odaklı programların yerine çağın 

dinamizmine uygun, problem çözebilen, bilgiye keşfederek ulaşan, orijinal fikirler üretebilen, yaratıcı, 

bağımsız, özgür, araştırıcı, sorgulayıcı, yenilikçi bireyler yetiştiren öğrenci odaklı programlar tercih 

edilmektedir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada eğitim sistemlerine yöneltilen en katı eleştiri 

“yaratıcılık eksikliği”dir (Buyurgan S., Buyurgan U., 2007:28). Eğitim sistemi içerisinde bireye bu 
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yetileri kazandıracak en önemli değer sanat eğitimidir. Algıları açık, sezgileri kuvvetli, özgün, yenilikçi, 

üretken, problem çözebilen, bağımsız, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, özgüven sahibi, estetik 

kaygı taşıyan yaratıcı bireyler yetiştirmede sanat eğitiminin önemi ve katkısı tüm dünyaca kabul edilen 

bir gerçekliktir. 

Üretilip tüketilmesi amacıyla da olsa moda tasarımı eğitiminde de sanat eğitimi en belirleyici 

faktördür. Amerika gibi ülkelerde sanat endüstri içindir. Sanat eğitiminin kazandırdığı yeterlilikler iyi bir 

tasarımcının yetişmesinde en önemli rolü oynamaktadır.  

Moda tasarımı eğitiminde sanat eğitimi ne kadar önemli ve gerekliyse, bu alanı veya başka 

alanları tercih edecek orta öğretim öğrencileri için de o kadar gereklidir. Sanat eğitimi yoluyla hayal 

gücünü geliştiren öğrenci daha yaratıcı olabilmekte, farklı sorunlara özgün çözümler bulabilmekte, 

değişik bakış açıları geliştirip yeteneklerini fark etmektedir. Ulusal ve evrensel değerleri tanıyıp algılarını 

kuvvetlendirmekte, soyutu somuta çevirmede yeni yollar keşfetmekte, düşünürken, tasarlarken, üretirken 

ve tüketirken estetik kaygıyla hareket etmektedir. 

Sanat eğitiminin bu pozitif katkılarından yola çıkılarak yapılan bu araştırmada farklı düzeylerde 

sanat eğitimi alan üç ortaöğretim kurumu seçilmiş, meslek seçimine hazırlanan son sınıf öğrencileri ile bir 

giysi tasarımı uygulaması gerçekleştirilerek, fikir ve düşüncelerini de almak üzere bazı sorular yöneltilip 

yanıtlanmıştır.  

Uygulama esnasında özellikle Konya Karatay Lisesi öğrencileri ile Selçuklu Öztekinler Kız 

Meslek Lisesi öğrencileri giysi tasarımını hayal etmede, tasarımlarını oluştururken Geleneksel Türk 

Sanatlarından etkilenmede, düşündükleri tasarımları kağıda aktarmada oldukça zorlanmışlardır. Çizim 

esnasında giysiyi silüete giydirmede, el, ayak, baş, yüz çizimlerinde, giysinin detay çizimlerinde, ışık 

gölge yapmada ve renk uyumunda zorluk yaşamışlardır. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinin bir kısmı zorlandıklarını ifade etseler de diğer okullara göre daha orijinal tasarımlar 

düşünüp düşünce ve duygularını kağıda daha iyi aktarmışlardır. 

Genellikle erkek öğrenciler erkek giysisi, kız öğrencilerse bayan giysisi tasarlamayı tercih 

etmişlerdir. Giysi tasarımı yapmak birkaç erkek öğrencinin dışında özellikle kız öğrenciler tarafından 

daha çok ilgiyle karşılanmıştır. 

Karatay Lisesi ve Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden çizim yeteneği olan, Çimento 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden çizim yeteneği ile birlikte sanat eğitimi alan öğrencilerinin 

daha farklı modeller hayal ettikleri, daha anlaşılır şekilde bunu çizebildikleri, detayların daha iyi olduğu, 

renkleri daha iyi kullanabildikleri, tasarlama ve çizme konusunda daha istekli oldukları ve daha çok çaba 

gösterdikleri gözlenmiştir. Dikkat çekici bir şekilde hatalarının ve eksikliklerinin daha çok farkında 

oldukları, çizemedikleri, zorlandıkları şeyleri daha net dile getirebildikleri gözlenmiştir. 
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Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ilk defa karşılaşmalarına rağmen silüetleri 

daha iyi kullanırken, Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencileri daha önce silüet kullanmış olmasına 

rağmen silüetin kopyasını alırken dahi zorlanmışlardır. Özellikle moda tasarımı alanına ilgi gösteren Kız 

Meslek Lisesi’nde daha etkin ve yeterli sanat eğitimi verilmelidir. 

Moda tasarımına ve Geleneksel Türk Sanatlarına merak uyandıran bu çalışmayla bazı öğrenciler 

kendilerinde bulunan yetenekleri keşfetmişler, bazıları tamamlamak üzere eksikliklerinin farkına 

varmışlar, bazıları pek çok alanda olduğu gibi sanat eğitiminin önemini anlamışlar, bazıları da moda 

tasarımına ilgi duymaya başlamışlardır. 

Bu uygulamayla birlikte belirgin bir biçimde başarı ortaya koyan Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinin yanı sıra bir sene Karaman Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuduktan sonra Karatay Lisesi’ne 

gelen erkek öğrencinin sahip olduğu yetenek ve aldığı sanat eğitimi neticesinde kısa sürede oluşturduğu 

tasarımındaki çizgisel başarısı giysi tasarımında yetenek ve sanat eğitiminin gerekliliğini ve önemini 

gösteren en güzel örnek olmuştur. 

Böyle bir çalışmayla ilk defa karşılaşmış olan öğrencilerin anlık ve objektif değerlendirmelerine 

bakıldığında sanat eğitiminin önemi ve sanat eğitimine olan ihtiyaç açıkça ortaya konmaktadır. 
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ÖZET 

Portre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğu için insanlık 
tarihinde kendine geniş bir yer edinmiş resim türüdür. Aynı zamanda otoportre de sanatçının duygularını, güdülerini 
ve iç görülerini dışa yansıtması açısından büyük bir öneme sahiptir. Portre resmi yüzyıllardır insanın dış 
görüntüsüyle iç duygularını yansıtması bakımından merak uyandırmıştır. Bu araştırmadaki amaç; Görsel Sanatlar 
dersinde portre ve otoportre çalışmalarının uygulanması ile çocuğun kendini tanıması ve bunu belli bir ifade aracı 
olarak kullanmasıdır. 

Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda okuyan 50 öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, 
öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri 
ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, 
öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir.  

Yapılan uygulama sonucunda, öğrencilerin ruhsal durumu ve yeteneklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. 
Bu çalışma, resim sanatında önemli bir yere sahip olan portre ve otoportre’nin, çocuk resmi ile sanat psikolojisine 
sağladığı faydalar açısından İlköğretim Sanat Eğitimi’nde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Portre resmi, Otoportre. 

ABSTRACT 

The art of portrait painting is the best way to reflect the inner world of human, and it had acquired a large 
place itself in human history. At the same time,  the artist's self-portrait has also a great importance in terms of 
reflecting the internal emotions, motives, and insights. Portrait aroused curiosity in terms of reflecting the inner 
feelings via the external appearance for centuries. The purpose of this research, the self-recognition of the children 
and their using this as a expression tool by implementation of the portrait and self-portrait in the Visual Arts course.  

The study sample consisted of 50 students studying in a primary school in Istanbul. The first week, 
comments about the art of portraits had been made  to the students and the samples of portraits had been shown. 
Questions about examples of the portraits shown to the students and comment on their impressions had been asked. 
The second week, making a portrait were asked from the students. 
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As a result of this study, mental state and skills of the students were in the forefront. This study, emphasizes 
that in terms of its benefits on the paintings of the children and the psychology of art, the portraits and self-portrait 
had how significant a role in the paint art in the  Elementary Art Education.   

Keyword: Visual Arts Education, Portrait painting, Self-portrait. 

 

1.GİRİŞ 

Portre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğundan 

insanlık tarihinde kendine geniş bir yer edinmiştir. Portreler bireyleri belirlemek için önemli yardımcı rol 

üstlenmiştir (Schneider, 2002). Otoportre sanatçının duygularını, güdülerini ve iç görülerini dışa 

yansıtması açısından büyük öneme sahiptir. Bir sanatçının portresini gördüğümüzde ilk dikkatimizi 

kompozisyon, ardından küçük detaylar çeker. Bizi alıp götüren, bu uzak ve yakın izlerin kendi içlerinde 

yapmış olduğu uyumlu görüntüdür. Bizi asıl etkileyen, ruhumuza işleyen, psikolojimizi alt üst eden etki 

de yine budur. Kişi bir portre yaptığında –özellikle otoportre’de- ilk önce yüzünü inceler, burnun küçük, 

gözün büyük olması belli anlamlara gelse de sanatçı bunları verirken kendinin nasıl olduğunu anlama 

yolunda önemli adımlar kaydeder. Kendini daha farklı göstermek istediğinde ise sanatçı, bunları başka 

kimselerin portrelerini kullanarak kendinde görmek istediği ve arzuladığı özellikleri portresinde yansıtır. 

Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada amaç; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine 

Görsel Sanatlar dersinde portre/otoportre çalışmalarının uygulanmasıyla öğrencinin kendini tanıması, 

portre/otoportreye karşı bakış açısı kazanması ve onu bir ifade aracı olarak kullanmasıdır. 

2. YÖNTEM 

Çalışma öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmış, daha sonra uygulamanın 

yapılacağı okulun müdürü ve Görsel Sanatlar dersi öğretmeni ile görüşülerek verilerin toplanmasına 

başlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda sekizinci sınıfta okuyan 50 

öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek 

portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri 

hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir. 

Veriler Görsel Sanatlar dersi sırasında (40 dakika) ve iki haftada toplanmıştır.   

Araştırmanın uygulaması öğrencilerin portre ve otoportre resim sanatına yaklaşımlarını artırarak 

portre resmi ve kavramının desteklenmesine yöneliktir. Bu kapsamda ilköğretim 2. kademe öğrencilerine 

verilen görsel sanatlar dersindeki portre ve otoportre çalışmalarının öğrenciler üzerine etkileri örneklerle 

açıklanarak, portre çalışmalarının sanat eğitimindeki önemi ortaya konulmuştur. Öğrencilere portre ve 

otoportre resminin ne olduğu sorulmuş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Portre resmine yaklaşımın 

desteklenmesi amacıyla değişik kaynaklardan derlenen sunum panoları hazırlanmıştır. Sunumda portrenin 
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tanımı ve çeşitleri verilmiş ve çalışmaya ışık tutacak 35 farklı sanatçının 40 portre ve otoportre örnekleri 

gösterilmiştir.  Konuyla ilgili yapılan bu araştırmada sanat eğitimcilerine rehber olmaya çalışılmıştır. 

Sunum sonrası birinci araştırmacı tarafından oluşturulan "anket formu" ile öğrencilere seçtikleri bir portre 

veya otoportre hakkındaki kişisel görüşlerini ve yorumlarını yazmaları istenmiştir ve ders sonunda 

formlar toplanmıştır.  

Bir sonraki derste öğrencilerden yanlarında getirdikleri resim malzemelerini kullanarak bir portre 

veya otoportre resmi yapmaları istenmiştir.  Öğrencilerin yaptığı resimler, bir önceki çalışmada yaptıkları 

portre ve otoportre yorumları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan kaynaklar, 

uygulamalı araştırma yöntemi ve tarama tekniği kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin uygulama 

sırasında yaptığı resimler değerlendirilirken, açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar da göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenen örnek resimlerle beraber bazı öğrencilerin 

yorumlarına da yer verilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Soyut işlem devresi, 11 yaşla 16 yaş arasındaki devreyi oluşturmaktadır. Bu devre içinde çocuk, 

soyutlamalar yaparak hayal gücünü geliştirmektedir. 15 yaşlarından itibaren, çizimler ilk kez sanatsal 

yaratma şeklini almaktadır. Çizim artık bir öykü dile getirmektedir. Cinsiyet yönünden kızlar ve erkekler 

arasında açık bir ayrım bulunmamakla birlikte; kızlar renk zenginliği, formda zariflik, çizgide güzelliğe 

karşı bir bağlılık göstermekte, erkekler ise daha çok teknik ve mekanik çizimlerle uğraşmaktadır (San, 

1977).  

Büyüklük bakımından ele alındığında, sayfanın tümünü kaplayan büyük resimler çoğu kez iç 

kontrolü zayıf olan saldırgan hiperaktif çocuklar tarafından çizilmektedir. Ender olarak çekingen, ürkek 

çocuklar zayıf benlik kavramları nedeniyle geniş figürlere yer vermektedirler. Bu çocuklar daha güçlü 

olabilme arzularını bu yolla dile getirmektedir. Bunun tam tersi durum olan küçük çizimlerde, çoğunlukla 

korkak, çekingen, içedönük çocuklar tarafından çizilmektedir. Küçük boyut, onların güvensizliklerinin 

simgesi olmaktadır. Abartılı olarak çizilen beden parçası ise, niteliğine göre, çocuğun iç dünyası hakkında 

değişik bilgiler vermektedir. Baş çizimi bakımından, resimdeki çok büyük ya da çok küçük kafa, zihinsel 

bakımdan kendisini yetersiz gören çocuklar tarafından çizilmektedir. Büyük kafa resimleri genellikle 

yetenekli ve başarılı olmak için arzu duyan çocuklarca çizilmektedir. Konuşma ve dil sorunu olan 

çocuklar, kalın çizgilerle büyük ağız resmi yapma yoluna giderler. Eksik bırakılan çizgiler bakımından ele 

alınırsa, çocuklar yaptıkları resimlerde yakından ilgilendikleri ya da endişe duydukları beden kısımlarını 

eksik bırakabilmektedirler. Ellerin çizilmemesi güvensizliği, çevreye uyumda güçlük çekilmesini 

simgelemektedir (Yavuzer, 2007).  

Çocuk resimlerinin her türlü etkiden uzak yapılmış olmaları resimlerin değerini bir kat daha 

arttırmaktadır. Çocuk çevresiyle doğrudan kazandığı deneyimleri görsel anlamda bir sanat biçimine 
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dönüştürdüğünde, yaratıcı anlamda da gelişmektedir. Çocuk resimleri hakkında Herbert Read (1981) 

“çocukta olduğu gibi, ilkel insanın her şeyden önce bir nesneyi, onu doğallığı içinde ve görüldüğü gibi 

çizmeye girişeceğini beklemek çok doğaldır” demektedir. Çocuk resmi onun zeka gelişimini de 

göstermesi bakımından önem arz etmektedir (Kırışoğlu, 2002). Çocuk resminde nesneler ya da figürler 

kopya edilmiş gibi görünse de aslında deforme edilmiş ve yeniden yaratılmıştır. Çocuk gördüğü ve 

benimsediği nesneleri sindirerek, kendine özgü bir zihinsel çözümlemeyle yeniden oluşturmaktadır. 

Çocuk, dış dünyaya bilinçli bir şekilde yaklaştıkça ve geliştikçe yetişkinleri anlaması kolay olacak ve 

böylece kendisini kuşatan inançları anlayabilmeye başlayacaktır (Piaget, 2005). 

Araştırma kapsamında çocuğun yaptığı yorumlar resmettiği portre çalışmasıyla bir paralellik 

göstermektedir. Çocuğun anket sırasında verdiği ifade biçimi ya da bilinçli sistemleştirmeyle çocuğu belli 

bir çözüm yerine diğer çözümü bulma konusunda tamamen ya da kısmen belirleyen bilinç-ötesi zihinsel 

yönelimdir. Her çocuk bize net bir cevap vermektedir, neredeyse gözümüzün önünde oluşan bir inancı 

yansımaktadır. Ankette öğrencilere, “Bir portre gördüğünde ne hissedersin?” sorusu yöneltilmiş ve 

öğrenciler bu soruya belli bir kişisel yorum katarak aslında kendilerini ve kendi psikolojilerini ifade 

etmişlerdir. Bazı öğrencilerin bu soruya olan yorumu ilgi çekicidir: 

-“Mutlu olurum çünkü resim insanın özgürlüğünün bir kanıtıdır”, 

-“Sanatın yaratıcılığını ne kadar güzel bir şey olduğunu hisseder ve anlarım”, 

-“Dikkatimi çeker, nasıl bu kadar gerçekçi yaptıklarını düşünüp hayranlık duyarım”,  

-“Mesela o resimlere bakınca çizilen karakterin mutlu mu mutsuz mu anlayabilirim”,  

-“Bir portre değil de, birçok farklı sanatçının portrelerini gördüğüm zaman sanatın her  sanatçı 
 tarafından farklı yorumlandığını düşünürüm”,  

 -“Benim tek hissettiğim ve ya düşündüğüm ressamın o anki düşüncelerini ve ya durumunu 
 resimde belli ettiğidir. Belki de hayal gücünü…”,  

-“Gariplilik, mutluluk, tuhaflık”,  

-“Sanatçının portreyi çizdiği an ki hissettiği güzel hisleri hissederim”.     

Çocukların yaptığı insan resimlerinin, kendileriyle ilgili önemli bilgileri ve diğer insanlarla ilgili 

algılamalarını yansıttığı bir gerçektir. Resim, çocuğun kişilik özelliklerini görme açısından önemli bir 

araç olduğu gibi, çocuğun, ortaya çıkardığı resmi arkadaşlarının resimleriyle kıyaslayarak kendini 

tanıması ve keşfetmesi açısından yararlı bir araçtır. Çocuklar resimlerinde konu olarak ilişki içinde 

bulundukları insanları seçtiklerinde, öğretmen, doktor, dişçi, hemşire gibi kimselere karşı tutumlarını ve 

onları algılayış biçimlerini de resim yoluyla ortaya koyabilmektedirler.  

Portre çizimlerinde genellikle öğrencilerin sadece baş ve omuzları çizdikleri görülmüştür. Tek 

kütle olarak baş ve omuzlar (büst) çizildiği zaman tüm bir vücut çiziminin verdiği sorunlardan 
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uzaklaşılmış, çocuğun ilgi alanı daha yararlı ve küçük bir alanda yoğunlaşmıştır. Baş çizimi bakımından 

resimdeki çok büyük ya da çok küçük kafa, zihinsel bakımdan kendini yetersiz gören çocuklar tarafından 

çizilmektedir. Büyük kafa resimleri genellikle başarılı ve yetenekli olmak için arzu duyan çocuklarca 

çizilmektedir. Çizim yaparken seçtiği ve sıklıkla kullandığı renk öğrencinin iç dünyasını, olumlu ve 

olumsuz duygularını yansıtmaktadır. Resimlerin geneline bakılacak olursak mavi ve sarı rengin baskın 

olduğu görülmektedir. Mavi renk, sakinliği ve uyumu ifade etmektedir. Resimlerde ağırlıklı olarak mavi 

rengin kullanılması öğrencinin kendine olan güvenini göstermektedir ve ayrıca bu öğrencilerin 

duygularını daha iyi kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğu düşünülmektedir (Resim 1).  

 

Resim 1: Başın çok büyük çizildiği ve mavi rengin yoğun olarak kullanıldığı portre örneği. 

Diğer yandan sarı renk ise parlaklığı ve canlılığı ifade etmektedir. İzleyende olumlu etki yapan 

sarı rengi kullanan öğrenciler enerjilerini bu yolla aktarmaktadırlar. Mavi ve sarı renkten başka kullanılan 

bir diğer renk kırmızıdır. Uygulamanın çıkış noktasının portre ve otoportre olması resimlerde ten renginin 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bazı çalışmaların karakalem olması da rengin vermiş olduğu anlamdan 

bir bakıma kaçışı ifade etmektedir. Çocukların yaş grubu göz önüne alındığında canlılığı, hareketliliği ve 

neşeyi ifade etmesi açısından en çok sıcak renklerin tercih edilmesi şaşırtıcı değildir. Fakat hüznü ve 

durgunluğu ifade eden soğuk renklerin de kullanılmış olması bir bütünlük sağlamaktadır. Resimlerde 

öğrencilerin, sayfanın tümünü kullandığı görülmektedir (Resim 2).  
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Resim 2: Sarı, kırmızı ve mavi renklerden oluşan ve sayfanın tümünün kullanıldığı portre örneği 

Kalın çizgilerle ve büyük çizilen ağız resimleri ise dil sorunu olan çocukların resimlerinde 

görülmektedir. Ellerin çizilmemesi ya da parmaklardaki eksiklik, çevreye uyum sorunu yaşayan ve 

güvensiz olduğu gözlenen çocuklar tarafından çizilmektedir. Çalışmalarda gözleri büyük ve belirgin 

yapan öğrencilerin Nuri İyem’in portrelerinden etkilendikleri (Resim 3), yüz simetrisinde farklılıkları 

vurgulayan öğrencilerin Picasso’nun portre örneklerinden etkilendikleri gözlemlenmiştir (Resim 4). Bu 

durum bazı öğrenciler tarafından sözel olarak da ifade edilmiştir.  

 

Resim 3: Nuri İyem portrelerinden etkilenerek gözlerin büyük ve belirgin çizildiği portre örneği.  
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Resim 4: Picasso portrelerinden etkilenerek yapılmış portre örneği.  

Öğrencilerin genel olarak uygulama sırasında rahat oldukları gözlenirken; bazı öğrencilerin gerek 

çizimlerinden gerekse yorumlarından anlaşıldığı üzere eleştirilmekten, güzel çizememekten ya da ifadeyi 

tam olarak verememekten çekindikleri anlaşılmıştır. Bu durumlarda öğrencilere ek açıklamalar yapılmış 

ve çalışmasını tamamlaması için ek süre sağlanmıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanın yüz ve beden görüntüsünü, sosyal statüsünü ve bilhassa psikolojik ruh halini resim 

yüzeyinde betimlemek özüne dayanan portre resim sanatı, insanı insana anlatmak için yegane araçlardan 

biridir. Bu çalışma ilköğretim öğrencileri yerine lisans düzeyindeki sanat okullarında öğrenim gören 

öğrencilere uygulanmış olsaydı, belki de bu kadar verimli ve hayal gücü derin bir çalışma olamazdı. 

İlköğretim öğrencisi, belirgin bir sanat görüşü ve yapısı bulunmadığı dikkate alındığında, bir portre 

resminin nasıl görünmesi gerektiğine ve belli bir görüşe uygun olarak değil; içinden geldiği gibi 

çizecektir. Ayrıca araştırma kapsamında ele alınan çocuğun yaş grubu açısından ergenlik döneminin 

seçilmesi ve özellikle portre sanatının uygulanması çalışmanın amacına açıklık getirecek niteliktedir. 11-

16 yaş grubunu içine alan ergenlik dönemi dediğimiz devrede çocuk, kendisini ve dış dünyayı algılaması 

bakımından arayış içinde olduğu dönemdedir. Bu bağlamda portre resim sanatı çocuğun bu amacına 

ulaşmasına hizmet edecek niteliğe sahiptir. Bir portre çalışması yaparak çocuk, kendisini ve çevresinde 

olup biteni anlamaya çalışır. Araştırmanın sonunda, yetenek ve yaratıcılık doğrultusunda yapılan portre 

çalışmalarının, insan psikolojisini doğrudan etkilediği ve sanat psikolojisini değerlendirmede önemli bir 

yol olduğu görülmüştür.  

Verilerin sonucunda, Görsel Sanatlar derslerinin müfredat programı içerisinde portre sanatına 

yeterince yer verilmediği görülmüştür. Bu konunun çocuğun gelişimi açısından son derece önemli olduğu 
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bilindiği için, müfredatta portre resim sanatının tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. 

Ayrıca Görsel Sanatlar dersinin müfredat programı içerisinde sanat psikolojisi konusunun yer alması için 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının astronomiye yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin 
belirlenmesidir. Çalışma fen bilgisi (n=69), sınıf öğretmenliği (n=70) ve sosyal bilgiler (n=71) bölümlerinde 
öğrenim gören toplam 210 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler 
çoktan seçmeli ''Astronomi Kavram Testi'' ve iki alt boyuttan oluşan likert tipi “Astronomi Tutum Ölçeği'' ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının astronomiye yönelik bilgi ve tutum 
seviyelerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Demografik özelliklere göre bilgi düzeyleri incelendiğinde, alınan 
puanların cinsiyet ve bölüme göre anlamlı şekilde farklılaştığı, sınıf ve mezun olunan lise türüne göre ise anlamlı 
olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Öğretmen adaylarının tutumları öğrenim görülen bölüm ve sınıfa göre anlamlı 
şekilde farklılaşırken, cinsiyet ve mezun olunan liseye göre anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Astronomi, bilgi, tutum, mevsimler 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the knowledge levels and attitudes of prospective teachers in 
regard to astronomy. The study was conducted with 210 prospective teachers receiving education in the departments 
of science (n=69), classroom teaching (n=70) and social sciences (n=71).   The data of the study conducted by 
means of scanning method were obtained by means of a multiple-choice “Astronomy Concept Test” and likert type 
“Astronomy Attitude Scale” consisting of two sub-dimensions. The analysis of the data indicated that the knowledge 
levels and attitudes of prospective teachers in regard to astronomy were at a moderate level. Given the analysis of 
the knowledge levels in terms of demographic characteristics, it was found that the scores significantly varied 
according to gender and department and that these scores did not vary significantly according to class and high 
school which the prospective teachers graduated from. The attitudes of the prospective teachers varied significantly 
depending on not gender and high school which they graduated from but the department and class in which they 
receive education. 

Keywords: Astronomy, knowledge, attitudes, seasons 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, geçmişten günümüze hep çevresinde olup bitenleri anlama ve yaşananların sırlarını 

açıklama isteğiyle yaşamıştır. Yaşadığı koşulları bilme, bu koşullara göre hareket etme ya da koşulları 

kendi lehine çevirme adına yapması gerekenleri araştırmıştır. Tüm bunları yaparken de en yakınından en 

uzağı olan evrene kadar araştırmalarını genişletmiştir. İsrael (2007) fen bilimlerini, insanın doğayı, doğa 

olaylarını, doğa kanunlarını, doğanın bir parçası olarak kendi varlığını anlamasını sağlayan bilimler 

bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Çevresindeki ve gökyüzündeki olup bitenleri araştırmaya çalışan insanın, gök cisimleri daima 

dikkatini çekmiştir (Bolat ve diğ., 2014). Gök cisimlerinin konumlarını, geçmişten günümüze geçirdikleri 

değişimleri, fiziksel ve kimyasal yapılarını araştıran bilim dalına astronomi adı verilmektedir. Astronomi, 

yunanca gök cismi anlamında olan “astron” ile kanun veya tayin etmek anlamına gelen “nomos” 

kelimelerinden oluşmaktadır (Düşkün, 2011). 

Astronomi için değişik tanımlamalar bulunsa da birçoğu birbirine çok yakın anlamlar 

içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2011) astronomiyi, Dünya’nın kökenine ve insanoğlunun 

gelişim sürecine ışık tutan, gökyüzünün gizemini açıklayan ve evrenin tüm yapı taşlarıyla ilgilenen bir 

bilim dalı olarak tanımlarken; bir başka tanımlamada astronomi, evreni ve içinde bulunan gök cisimlerini 

inceleyen bilim dalı olarak ifade edilmektedir (Osborne, 1991; Pena ve Quilez, 2001). 

Limboz (2002), astronominin gelişimi ile temel bilimlerin gelişiminin birbiriyle paralellik 

gösterdiğini belirtmekte ve evrenin genişlediğinin bulunmasının Doppler prensibinin galaksiler 

astronomisine uyarlanmasıyla olduğunun altını çizmektedir. Bu bulguyla genişleyen evren kavramı, statik 

evren anlayışının yerine kabul görmüştür. Koçer (2002) ise astronomiyi, temel bilimlerin ara formunda 

yer alan önemli bir bilim alanı olarak açıklamaktadır. 

Evreni laboratuvarların en büyüğü, astronomiyi de doğal bilimlerin ayrılmaz bir parçası olarak 

açıklayan Aslan (2006), astronomi bilimi ile fen bilimleri arasındaki bağı ifade etmiştir. Astronomi hem 

en eski hem de günümüzde hızla gelişen en yeni bilim dallarından birisi olarak gösterilebilir.  

Program geliştirme çalışmaları incelendiğinde astronominin 19. yy’in ikinci yarısından itibaren 

kendisine ancak yer bulabildiği görülmektedir ancak, astronomi eğitimi 20. yy’in büyük bir bölümünde 

okulların dışında kalmıştır. Astronominin okullarda öğretilmesi gerektiği ulusal ve uluslararası 

konferanslarda dile getirilmekte, ilk ve ortaöğretim kademelerinde astronomi eğitiminin tek bir ders 

olarak ya da başka bir alanın içerisinde mutlaka bulunması gerektiği vurgulanmaktadır (Trumper, 2006). 

Astronomi eğitimi noktasında eksikliklerin farkına varan ülkeler astronomi eğitimi ile ilgili 

çalışmaları yürütürken bir yandan da belirtilen ölçütlere göre öğretim programlarını şekillendirmeye 
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başlamışlardır. Türkiye de bu gelişmeleri yakından takip etmeye çalışmış ve ilköğretim programlarında 

astronomi konularına yer vermiştir. Öğretim programlarında astronomi konularının yer alması ile birlikte 

bu eğitimi verecek öğretmenlerin de bilgi düzeylerinin artırılması önemli görülmüştür (Taşcan, 2013). 

Astronomi eğitimi verecek bireylerin, hem eğitim formasyonuna hem de astronomi alan bilgisine 

sahip olması etkili bir astronomi eğitiminin gerçekleştirilmesinde temeli oluşturur (Brogt, 2007). MEB 

(1992), Astronomi ve Uzay Bilimleri dersini açıklarken “Ortaöğretimde Astronomi Programı içerik ve 

kullanıldığı yöntemler açısından Matematik, Fizik, Kimya ve bir ölçüde Biyoloji programları ile ayni 

amaçları paylaşmaktadır, bu derslerde görülen birçok yasanın doğal uygulama laboratuvarı evrendir ve bu 

laboratuvarın nasıl işlediğini anlamak astronominin amaçlarındandır.” şeklinde tanımlamalarda 

bulunmuştur. Bu tanımlamaya ek olarak astronomi kendine özgü kavramları doğrultusunda da aşağıda 

ifade edilen çeşitli amaçları hedeflemektedir:  

• “Astronomi Bilimine karşı toplum içinde olumlu bir tutum geliştirmek, 

• Bilimsel yöntemi öğretmek ve bu bilgilerle tümevarım-tümdengelim ilkelerini kavratmak, 

• Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlere temel bilimler açısından yaklaşmayı öğretmek, 

• Özellikle Matematik ve Fizik alanında edinilen kuramsal kavram ve problem çözme becerisini, 

doğadaki gerçek fiziksel olaylara uygulamak, 

• Temel Bilimler arasında, ilk gelişen astronomi biliminin tarihsel gelişimini öğretmek, 

• Bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığı kazandırmak ve sonuçlar hakkında yorum yapma 

yeteneğini geliştirmek, 

• Yaratıcılık ve bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, 

• Üç boyutlu düşünebilme kavramını geliştirmek, 

• Zaman, konum ve sayılar arasındaki ilişkilerin kavranmasını sağlamak, 

• Astronomideki hızlı teknolojik gelişmeler ve bunların temel bilimlerle nasıl etkileştiğini 

öğretmek, 

• Dünya dışı yaşam ve olaylar hakkında gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fikirleri 

kazandırmak.” 

Astronomi biliminin eğitim programlarında yer alması önemli bir gereksinim olarak görülürken, 

astronomi öğreticisi öğretmenlerin yetiştirilmesi görmezden gelinemez. Özellikle astronomiye yönelik 
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ister tek ders olsun isterse ara kazanımlar olsun verilecek derslerde görev alacak öğretmenlerin bu derse 

yönelik tutum ve bilgi düzeyleri önem taşımaktadır. İlkokuldan başlayarak ortaöğretim ve yükseköğretim 

düzeyinde bu dersle ilişkili kazanımları öğretecek öğretmenlerin alan bilgilerinin ve tutumlarının olumlu 

düzeyde geliştirilmesi hedeflenmelidir.  

Astronomi eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak öğretmen adaylarının 

bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu alana yönelik öğretmen 

adaylarının tutumlarının çalışıldığı araştırmalara alanyazında pek rastlanmamıştır. 

Astronomiye yönelik öğretmen adayları üzerinde yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında 

Atwood ve Atwood’un (1997) sınıf öğretmeni adaylarının gece gündüz ve mevsimlerin oluşma nedeni ile 

ilgili öğretim öncesi ve öğretim sonrası fikirlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma yaptığı 

görülmektedir. Trumper (2003), ilköğretim öğretmen adaylarının temel astronomi kavramları ile ilgili 

algılarını araştırmıştır. Brunsell ve Marcks (2005), Amerika’nın Wisconsin eyaletindeki ilk, orta ve lise 

düzeyinde görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenlerinin astronomi konu içeriği ile ilgili bilgilerini 

tanımlamayı amaçlamışlardır. Trumper’ın (2006) sınıf öğretmenliği ve fizik öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin astronomi kavramları hakkındaki fikirlerine, yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun 

geliştirdiği modellerin etkisini araştırdığı görülmektedir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Ünsal, Güneş ve Ergin’in (2001), sosyal ve fen 

ağırlıklı lisans programlarında bulunan öğrencilerin, özel ihtisas gerektirmeyen temel astronomi 

konularındaki bilgi düzeylerini tespit etmeyi amaçladıkları görülmektedir. Emrahoğlu ve Öztürk 

(2009)’ün çalışmalarında, fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki kavramları 

anlama seviyeleri ve kavram yanılgıları incelenmiştir. Türkoğlu ve arkadaşları (2009) çalışmalarında, fen 

bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konuları ile ilgili ön bilgileri ile kavram yanılgılarını 

belirlemişlerdir. Küçüközer, Bostan ve Işıldak (2010), astronominin bazı temel kavramlarına yönelik 

ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin öğretim öncesi ve sonrası fikirlerinin ne 

olduğunu ve yapılan öğretimin kavramsal değişime etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır.  

Okulu ve Ünver (2011), öğretmen adaylarının astronomiye karşı tutumlarını ve bu tutumların 

öğrenim görmekte oldukları programa göre değişiklik gösterip göstermediğini araştırmışlardır. Oğuz ve 

arkadaşaları (2012), temel astronomi kavramlarıyla ilgili bilgileri, bireylerin küçük yaşlardan itibaren 

doğru kaynaklardan elde etmelerinin önemli olduğunu ve bu noktada örgün eğitimde temel astronomi 

konularının düzenli ve ciddi bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bektaşlı (2013) medyanın 

öğretmen adaylarının astronomiye karşı tutum ve astronomi derslerindeki başarılarına etkisini 

incelemiştir. Taşcan (2013), fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerini 

belirlemiş ve bu bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere bağlı olarak nasıl farklılaştığını incelemiştir. 
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Alanyazın incelendiğinde astronomi ile ilgili yapılan çalışmaların genel olarak kavram 

yanılgılarını ve bilgi düzeylerini belirleme aşamasında kalındığı, tutuma yönelik çok az çalışma 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca çalışmaların fen alanlarında yoğunlaştırıldığı, hâlbuki sosyal 

bilgiler, coğrafya gibi alanlarda da astronomi eğitiminin gerekli olduğu günümüzde belirtilmektedir. Bu 

sebeple, yapılan bu araştırmada fen bilgisi öğretmenliğinin yanında sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler 

öğretmenliği öğretmen adaylarına yer verilmesi ve tutum ile bilgi düzeylerinin birlikte incelenmesiyle 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören 

öğretmen adaylarının astronomi bilimi hakkındaki tutum ve bilgi düzeylerini incelemek şeklinde 

belirlenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu problemlere yanıtlar aranmıştır: 

• Öğretmen adaylarının Astronomi’ye yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri cinsiyete göre 

farklılık göstermekte midir? 

• Öğretmen adaylarının Astronomi’ye yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri öğrenim 

gördükleri bölümlere göre farklılık göstermekte midir? 

• Öğretmen adaylarının Astronomi’ye yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri öğrenim 

gördükleri sınıflara göre farklılık göstermekte midir? 

• Öğretmen adaylarının Astronomi’ye yönelik tutumları ve bilgi düzeyleri mezun oldukları 

liseye göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Bu bölümde, yapılan araştırmanın modelinden, evreninden, örnekleminden ve araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı ile analizlerden bahsedilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Tarama modeli, var olan bir durumu olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 

Fakültesindeki Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği’nde öğrenim gören 210 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin ayrıntılı demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. Örnekleme çeşidi 
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olarak amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Bölümlerin astronomiye yönelik derslerinin bulunması 

ve ilkokul-ortaokul kademelerinde bu dersleri anlatacak olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1.Öğretmen Adaylarına İlişkin Bağımsız Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişken N f (%) 

Cinsiyet 
Kız 155 73,8 
Erkek 55 26,2 

Bölüm 
Fen Bilgisi 69 32,9 
Sınıf Öğretmenliği 70 33,3 
Sosyal Bilgiler 71 33,8 

Sınıf 

1 51 24,3 
2 77 36,7 
3 58 27,6 
4 24 11,6 

Mezun Olunan Lise Türü 

Fen Lisesi 4 1,9 
Anadolu Lisesi 73 34,8 
Anadolu Öğretmen L. 8 3,8 
Düz Lise 107 51,0 
Meslek Lisesi 18 8,6 

 
Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada “Kişisel Bilgi Formu (KBF)”,  ''Astronomi Kavram Testi (AKT)'' ve “Astronomi 

Tutum Ölçeği (ATÖ)'' birlikte kullanılmıştır.  

KBF’de öğretmen adaylarına cinsiyetleri, sınıfları, bölümleri ve mezun oldukları lise türleri 

sorulmuştur. Altınbaş’ın (2014) geliştirdiği AKT 13 çoktan seçmeli maddeden oluşmaktadır ve öğretmen 

adaylarının astronomi kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin KR-20 

güvenirlik katsayısı 0,53 olarak bulunmuştur. 

Zeilik ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen ATÖ’nün ilk hali 34 maddeden oluşmaktadır. 

Canbazoğlu Bilici ve arkadaşları bu ölçeği Türkçe’ye uyarlamak amacıyla astronomi ile ilgili olan 22 

maddeyi almışlardır. Yaptıkları geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonrası ölçek 15 maddelik son halini 

almıştır. Ölçeğin 5’li likert tipinde “Astronomi Kavramlarını Anlamaya İlişkin Yeterlik (AKAİY)” ve 

“Astronomiye Yönelik İlgi ve Değer (AYİD)”  alt boyutlarından oluştuğu görülmüştür. ATÖ “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Orta Düzeyde Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 

Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. 

 

 

Verilerin Toplanması 
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Araştırma için seçilen üç farklı bölümdeki 210 öğrenciye KBF, AKT ve ATÖ birlikte 

uygulanmıştır. Anketlerin uygulanması aşamasında öncelikle öğrencilerin güvenilir cevaplar verebileceği 

ortam oluşturulmuş ve gönüllülük esasına göre çalışma yürütülmüştür. Uygulamaya yönelik öğrencilerin 

hazırbulunuşlukları sağlanmış ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Süre olarak öğrencilere 28 soru için 

yaklaşık 30 dakika verilmiş ve bu süre içerisinde maddeleri cevaplandırması sağlanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi yapılırken İstatistik Programı olan SPSS kullanılmıştır.  Toplanan veriler 

programa girilirken AKT'nin soruları değerlendirilirken doğru cevaplar için 1, yanlış cevaplar için 0 puan 

kodlanmıştır. Buna göre, ölçekten alınabilecek en yüksek puan 13 iken, en düşük puan 0 olarak 

belirlenmiştir.  

ATÖ'nün maddeleri değerlendirilirken olumlu maddeler için “Kesinlikle Katılmıyorum” 

seçeneğine 1, “Katılmıyorum” seçeneğine 2, “Orta Düzeyde Katılıyorum” seçeneğine 3, “Katılıyorum” 

seçeneğine 4, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğine ise 5 puan verilmiştir. Olumsuz maddeler içinse 

kodlama tersten yapılmıştır.  

Veriler değerlendirilirken AKT için toplam puanlar, ATÖ içinse alt boyutların ortalama puanları 

dikkate alınmıştır. İstatistiksel analizler için veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler 

uygulanmıştır.  

Öğretmen adaylarına uygulanan anket verilerini yorumlamak için ölçeğin aralık genişliğinin, 

“dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” formülü ile hesaplanması göz önünde tutulmuştur. Araştırma 

bulgularının değerlendirilmesinde aritmetik ortalama puan aralıklarına göre yapılmış olup aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir (Tekin, 2008). 

Kullanılan ölçek; 

1.00- 1.80 “Kesinlikle katılmıyorum” 
1.81- 2.60 “Katılmıyorum” 
2.61- 3.40 “Orta Düzeyde Katılıyorum” 
3.41- 4.20 “Katılıyorum” 
4.21- 5.00 “Kesinlikle katılıyorum” olarak derecelendirilmiştir. 
 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaya ait bulgular tablolar eşliğinde verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Astronomiye Yönelik Bilgi ve Tutum Ölçeğinden Alınan Puanların İncelenmesi 
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının AKT’den aldıkları puanların genel olarak orta 

düzeyde olduğu görülmüştür (𝑋�= 6,63). Ayrıca yapılan uygulamalarda AKT’den alınan en yüksek puan 

11 iken, en düşük puanın 2 olduğu bulunmuştur. Yine Tablo 2’ye bakıldığında AKAİY ve AYİD’den 

alınan puanların ortalaması öğretmen adaylarının tutum düzeylerinin “Orta Düzeyde Katılıyorum” 

seviyesinde olduğunu göstermektedir (𝑋�= 3,04; 𝑋�= 2,86). 

Tablo 2.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Betimsel İstatistikleri 

Ölçek N 𝑋� Ss 
AKT 210 6.63 2.31 
AKAİY 210 3.04 .42 
AYİD 210 2.86 .40 

 
Astronomiye Yönelik Bilgi ve Tutum Ölçeğinden Alınan Puanların Cinsiyete Göre İncelenmesi 

Tablo 3.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N 𝑋� Ss sd t p 

AKT Kız 155 6.37 2.25 208 2.77 .008* 
Erkek 55 7.36 2.34 

AKAİY Kız 155 3.04 .37 208 .162 .872 Erkek 55 3.05 .54 

AYİD Kız 155 2.85 .36 208 .600 .551 Erkek 55 2.89 .50 

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Tablo 3, öğrencilerin AKT ve ATÖ'ye verdikleri cevaplardan alınan puanların cinsiyete göre t-

testi sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, AKT’de erkeklerin aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması kızların puanlarından daha yüksektir (𝑋�= 7.36 > 𝑋�= 6.37). BSBT'den alınan puanlar 

ile cinsiyetler arasındaki ilişki incelendiğinde erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(208)= 

2.77, p<.05].  

Tablo 3 incelendiğinde erkeklerin her iki alt boyutta da Astronomi’ye yönelik tutumlarının 

kızların tutumlarından daha yüksek olduğu görülmektedir (𝑋�= 3.05 > 𝑋�= 3.04; 𝑋�= 2.89 > 𝑋�= 2.85). 

Aradaki bu fark incelendiğinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır [t(208)= .162, p>.05; t(208)= .600, p>.05]. 

Astronomiye Yönelik Bilgi ve Tutum Ölçeğinden Alınan Puanların Bölüme Göre İncelenmesi 

Tablo 4.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Bölümlere Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Bölüm N 𝑋� Ss 

AKT 
Fen Bilgisi 69 5.61 2.33 
Sınıf Öğrt. 70 6.66 2.02 
Sosyal Bilgiler 71 7.61 2.14 

AKAİY Fen Bilgisi 69 2.96 .43 
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Sınıf Öğrt. 70 3.15 .36 
Sosyal Bilgiler 71 3.02 .46 

AYİD 
Fen Bilgisi 69 2.83 .41 
Sınıf Öğrt. 70 2.96 .32 
Sosyal Bilgiler 71 2.78 .45 

 
Tablo 4 incelendiğinde AKT’de en yüksek puan ortalamasına sahip bölüm Sosyal Bilgiler (𝑋�= 

7,61), en düşük puan ortalamasına sahip bölümün Fen Bilgisi (𝑋�= 5,61) bulunmuştur. AKAİY’de en 

yüksek puan ortalamasına sahip bölümün Sınıf Öğretmenliği (𝑋�= 3,15), en düşük puan ortalamasına sahip 

bölümün Fen Bilgisi (𝑋�= 2,96);  AYİD’de ise en yüksek puan ortalamasına sahip bölümün Sınıf 

Öğretmenliği (𝑋�= 2,96), en düşük puan ortalamasına sahip bölümün de Sosyal Bilgiler (𝑋�= 2,78) olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 5.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Bölümlere Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

AKT 
Gruplar Arası 139.603 2 69.801 

14.847 .000* 
Fen-Sınıf 
Fen-Sosyal 
Sınıf-Sosyal 

Gruplar İçi 973.164 207 4.701 
Toplam 1112.767 209  

AKAİY 
Gruplar Arası 1.403 2 .701 

4.048 .019* Fen-Sınıf Gruplar İçi 35.868 207 .173 
Toplam 37.271 209  

AYİD 
Gruplar Arası 1.246 2 .623 

3.956 .021* Sınıf-Sosyal Gruplar İçi 32.591 207 .157 
Toplam 33.836 209  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

Tablo 5’e göre, AKT, AKAİY ve AYİD’den alınan puanlarda bölümlere göre anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmektedir [F(2,207)= 14.847, p<.05; F(2,207)= 4.048, p<.05; F(2,207)= 3.956, p<.05]. 

Alınan puanların hangi bölümler arasında farklılaştığını bulmak için TUKEY testi yapılmıştır.  

Yapılan TUKEY testi sonucuna göre AKT’de, Fen Bilgisi ile Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal 

Bilgiler arasında; Sınıf Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının 

puanları arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. AKAİY’de Fen Bilgisi ile Sınıf Öğretmenliği bölümü 

öğretmen adaylarının puanları arasında; AYİD’de ise Sınıf Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler bölümleri 

arasında puanların anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Astronomiye Yönelik Bilgi ve Tutum Ölçeğinden Alınan Puanların Sınıflara Göre İncelenmesi 

Tablo 6 incelendiğinde AKT’de en yüksek puan ortalamasına sahip sınıfın üçüncü sınıflar (𝑋�= 

6.97), en düşük puan ortalamasına sahip sınıfın dördüncü sınıflar (𝑋�= 6.08); AKAİY’de en yüksek puan 

ortalamasına sahip sınıfın birinci sınıflar (𝑋�= 3.18), en düşük puan ortalamasına sahip sınıfın dördüncü 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

649 

sınıflar (𝑋�= 2.84); AYİD’de ise en yüksek puan ortalamasına sahip sınıfın birinci sınıflar (𝑋�= 3.00), en 

düşük puan ortalamasına sahip sınıfın da ikinci sınıflar (𝑋�= 2.78) olduğu görülmektedir.  

Tablo 6.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Sınıflara Göre Betimsel İstatistikleri 

Ölçek Sınıf N 𝑋� Ss 

AKT 

1 51 6.74 2.12 
2 77 6.48 2.34 
3 58 6.97 2.30 
4 24 6.08 2.57 

AKAİY 

1 51 3.18 .38 
2 77 3.05 .40 
3 58 3.00 .43 
4 24 2.84 .48 

AYİD 

1 51 3.00 .34 
2 77 2.78 .41 
3 58 2.85 .41 
4 24 2.83 .45 

   
Tablo 7’ye göre, AKT'den alınan puanlar ile sınıflar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir [F(3,206)= 14.847, p>.05]. 

Tablo 7.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Sınıflara Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

AKT 
Gruplar Arası 16.095 3 5.365 

1.008 .390 --- Gruplar İçi 1096.671 206 5.324 
Toplam 1112.767 209  

AKAİY 
Gruplar Arası 2.049 3 .683 

3.994 .009* 1 – 4 Gruplar İçi 35.222 206 .171 
Toplam 37.271 209  

AYİD 
Gruplar Arası 1.616 3 .539 

3.445 .018* 1 – 2 Gruplar İçi 32.220 206 .156 
Toplam 33.836 209  

*p < .05 düzeyinde anlamlıdır.  
 

Tablo 7 incelendiğinde AKAİY ve AYİD’den alınan puanların sınıflara göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı görülmektedir [F(3,206)= 3.994, p<.05; F(3,206)= 3.445, p<.05]. Alınan puanların hangi bölümler 

arasında farklılaştığını bulmak için TUKEY testi yapılmış ve AKAİY puanlarının birinci sınıflar ile 

dördüncü sınıflar arasında, AYİD puanlarının ise birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında anlamlı şekilde 

farklılaştığı görülmüştür. 

Astronomiye Yönelik Bilgi ve Tutum Ölçeğinden Alınan Puanların Mezun Olunan Lise Türüne 

Göre İncelenmesi 
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Tablo 8 incelendiğinde AKT’de en yüksek puan ortalamasına sahip lise türü Anadolu Lisesi (𝑋�= 

6.77), en düşük puan ortalamasına sahip lise türü Fen Lisesi (𝑋�= 4.75) bulunmuştur. AKAİY’de en 

yüksek puan ortalamasına sahip lise türünün Anadolu Öğretmen Lisesi (𝑋�= 3.22), en düşük puan 

ortalamasına sahip lise türünün Meslek Lisesi (𝑋�= 2.92); AYİD’de ise en yüksek puan ortalamasına sahip 

lise türünün Anadolu Öğretmen Lisesi (𝑋�= 2.93), en düşük puan ortalamasına sahip lise türünün ise 

Meslek Lisesi (𝑋�= 2.72) olduğu görülmektedir.  

Tablo 8.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Mezun Olunan Lise Türüne Göre Betimsel 

İstatistikleri 

Ölçek Lise Türü N 𝑋� Ss 

AKT 

Fen Lisesi 4 4.75 1.50 
Anadolu Lisesi 73 6.77 2.09 
Anadolu Öğretmen L. 8 6.37 2.00 
Düz Lise 107 6.64 2.51 
Meslek Lisesi 12 6.61 2.15 

AKAİY 

Fen Lisesi 4 3.00 .45 
Anadolu Lisesi 73 3.11 .43 
Anadolu Öğretmen L. 8 3.22 .53 
Düz Lise 107 3.01 .41 
Meslek Lisesi 12 2.92 .41 

AYİD 

Fen Lisesi 4 2.79 .30 
Anadolu Lisesi 73 2.93 .36 
Anadolu Öğretmen L. 8 2.73 .58 
Düz Lise 107 2.85 .43 
Meslek Lisesi 12 2.72 .32 

Tablo 9’a göre, AKT'den ve ATÖ’den alınan puanlar, mezun olunan lise türüne göre anlamlı 

olarak farklılaşmamaktadır [F(4,205)= .749, p>.05; F(4,205)= 1.899, p>.05].  

Tablo 9.AKT ve ATÖ’den Alınan Puanların Sınıflara Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

AKT 
Gruplar Arası 16.038 4 4.009 

.749 .559 ---- Gruplar İçi 1096.729 205 5.350 
Toplam 1112767 209  

AKAİY 
Gruplar Arası .954 4 .239 

1.347 .254 ---- Gruplar İçi 36.316 205 .177 
Toplam 37.271 209  

AYİD 
Gruplar Arası .824 4 .206 

1.280 .279 ---- Gruplar İçi 33.012 205 .161 
Toplam 33.836 209  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
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Araştırmada öğretmen adaylarının astronomiye yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının tutum ve bilgi düzeyleri ölçülmüş, her 

ikisinin de orta düzeyde olduğu görülmüştür. Buna göre, öğretmen adaylarının özellikle bu derse ilişkin 

kavramlara orta düzeyde sahip olması öğretmenlik yaşantıları için olumsuz olacağı düşünülebilir. 

Astronomiye yönelik tutumun da yüksek olmaması dersin gerekliliğini öğrencilere kavratmakta eksiklik 

olarak karşılarına çıkabilecektir. Altınbaş (2014) yaptığı çalışmada öğretmen adaylarının başarı oranının 

%40 olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adayları ile ilgili yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır (Trumper, 2003; Frede, 2006; Kalkan ve Kıroğlu, 2007; Küçüközer, 2007) 

Araştırmanın alt boyutlarından olan cinsiyet faktörüne göre astronomi bilgi ve tutum düzeyleri 

incelendiğinde her iki durumda da erkeklerin lehine puan farkı olduğu bulunmuştur. Bu farkın anlamlılığı 

incelendiğinde AKT puanlarının cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaştığı ancak, AKAİY ve AYİD 

puanlarının anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Taşcan (2013), fen bilgisi öğretmenlerinin temel 

astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

bulmuştur. 

Astronomiye yönelik bilgi ve tutum puanları bölüm değişkenine göre incelendiğinde AKT’de 

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının daha başarılı olduğu ve bölümler arası puanların anlamlı biçimde 

farklılaştığı bulunmuştur. AKAİY ve AYİD puanlarına bakıldığında en yüksek ortalamaya sınıf 

öğretmenliği adaylarının sahip olduğu ve her iki alt boyutta da puanların anlamlı şekilde farklılaştığı 

tespit edilmiştir. 

Bir diğer alt problemde astronomiye yönelik bilgi ve tutum puanlarının sınıfa göre nasıl 

farklılaştığı incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde AKT’de anlamlı farka rastlanmazken, 

AKAİY ve AYİD puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur. 

Emrahoğlu ve Öztürk (2009), yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının lisans eğitimi süresince 

astronomi kavramlarına ilişkin gelişmelerini incelemiştir. İlk yıl kavramları anlama düzeyi en düşük iken 

ikinci sınıfta astronomi dersinin katkısıyla en üst seviyeye çıktığını belirtmiştir. Üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda ise gittikçe azalan bir başarıdan söz etmektedirler. 

Son alt problemde astronomiye yönelik bilgi ve tutum puanları mezun olunan lise türüne göre 

incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde AKT, AKAİY ve AYİD puanlarının mezun olunan lise türüne göre 

anlamlı şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak elde edilen veriler incelendiğinde astronomiye yönelik öğretmen adaylarının 

yeterliklerinin ve tutumlarının geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu amaçla yükseköğretim 

programlarının yapılandırılması, astronomiye yönelik uygulamaların geliştirilmesi önerilebilir. Öğretmen 

adaylarına özellikle uygulamalı, modellemeli ya da görsel olarak zenginleştirilmiş materyallerle ders 

sunularak tutum ve bilgi düzeylerinin artması sağlanabilir. Öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler 
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üzerinde astronomiye yönelik çalışmalar artırılarak eksikliklerin nelerden kaynaklandığı derinlemesine 

incelenebilir. 
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ÖZET 

21. yüzyılın eğitimsel hedefleri arasında yer alan bilimsel bilgi oluşturan birey yetiştirmenin önemli 
aşamalarından biri bu bilgiyi oluşturacak öğrencilerin öğrenme yaşamlarında yaşantıları yoluyla proje oluşturmaları 
ve bunları sunmalarıdır. TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan üç yıllık bir dönemi kapsayan 
protokol gereğince öğrenciler arasında bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 4006 Nolu 
TÜBİTAK bilim fuarları 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren yapılmaya başlamıştır.  Bu çalışmanın amacı, 
TÜBİTAK bilim fuarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında bilim fuarının yapıldığı bir devlet okulundaki 6-7-8. Sınıfta öğrenim gören bilim fuarında proje 
hazırlayan ve sunan 65 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma ile desenlenen çalışmada öğrencilerin görüşleri yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış olup içerik analizi yapılarak veriler değerlendirilmiştir. Araştırma ile 
öğrencilerin bilim fuarının kendilerine akademik açıdan katkı sunduğu, araştırdıkları konuları detaylı öğrendikleri, 
çalışmalarını sunarlarken heyecan içinde oldukları, akademik özgüven ve sunum yapma becerilerinin geliştiği gibi 
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda yapılan bilim fuarının öğrenciler üzerinde olumlu etkiler 
oluşturduğu söylenebilir. Okullara bilim fuarı gibi çalışmaları yapmaları için TÜBİTAK tarafından destekler 
arttırılmalıdır. Bu tür bilim fuarı ve benzeri protokoller belirli sürelerle sınırlandırılmamalı kesintisiz olarak 
sürdürülmelidir. Bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak geniş öğrenci kitlelerine ulaşılmasını sağlayıcı 
farklı projeler geliştirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tübitak, Bilim Fuarı, Öğrenci Görüşleri 

 

 

GİRİŞ  

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci ülkelerin eğitim sistemleri ve eğitim 

sistemlerinin yetiştirdiği bireylerden beklentileri her geçen gün yükseltmektedir. Uluslararası alanda 

yaşanan rekabet ülkeleri bir önceki andan daha hızlı ve üretken olmayı adeta zorunlu hale getirmektedir. 

Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arası rekabet daha da hızlanmış ve bilgi toplumu kavramı eğitim 

literatüründe yer almaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl bilgiyi oluşturan ve oluşturulan 

bilgiden yeni bilgi ve teknolojik araçlar üreten bir yüzyıl olmuştur. Dolayısıyla bilimsel ve teknolojik 
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üretim eğitim sistemlerinin temel hedeflerinden biri olmakta ve eğitim-öğretim sürecinde her birey bu 

hedefte kendi bilişsel seviyesi doğrultusunda geliştirilmektedir.  

 

Problem Durumu 

Eğitim sistemlerinin eğitmekte olduğu öğrenciler için pek çok hedefleri bulunmaktadır. Bu 

hedeflerden biri de bilim kültürüne sahip, bilimsel süreç becerilerini bilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu 

bilimsel süreç becerilerine sahip olan bireyler ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişiminde etkin rol alarak 

uluslararası alanda bilimsel bilgi oluşturan bir ülke olmada etkili olacaklardır. Bilimsel araştırma ve 

sunum becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmelerinde okullar önemli bir rol üstlenmektedirler. Küçük 

yaşlardan itibaren bilimsel araştırma yapma ve bilim kültürüne sahip öğrencilerin yetiştirilmesi için 

ülkemizde bilimsel çalışmaların yürütüldüğü ve desteklemeleri ile bilimsel çalışmalara önemli katkılar 

sunan TÜBİTAK Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği protokolü imzalayarak okullarda bilim fuarlarının 

düzenlenmesini başlatmıştır. Bilim Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu arasında "Temel ve Ortaöğretimde Bilim Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Bilim 

Fuarlarının Düzenlenmesi" Alt Protokolü gereğince düzenlenmektedir, süresi 3 yıl olup 2016 yılına kadar 

geçerlidir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan fuarların 2013-2014 eğitim öğretim yılında ikincisi 

gerçekleştirilmiş olup, 2014-2015 eğitim- öğretim yılında da bilim fuarlarının üçüncüsü 

gerçekleştirilmiştir.  

TÜBİTAK’ın öğretmenler için hazırladığı kılavuz kitapta, TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin 

bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları projelerle, bilimsel araştırma 

süreçlerini yaşayarak öğrendikleri, etkinliklerdir. Öğrenciler, bu etkinliklerin planlanması, hazırlanması 

ve gerçekleştirilmesi aşamalarında eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü 

sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştirerek, sabırlı ve özgüvenli olmayı öğrenmekte, liderlik 

vasıfları kazanmaktadırlar. TÜBİTAK Bilim Fuarları”, ortaokul ve lisede öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma 

projeleri yaparak, bu araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için 

eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. TÜBİTAK Bilim Fuarları ile 

öğrenciler, ilgilendikleri bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilme şansını yakalarlar. 

Bilimsel konularla ilgilenirken bilimsel düşünceyi öğrenirler ve problem çözme kabiliyetlerini 

geliştirirler. Deney yapma disiplini kazanırken, deneyler sırasında elde ettikleri bulguları ve 

araştırmalarının sonuçlarını sunumlar yaparak ifade edebilirler. Ayrıca deney sonuçlarını değerlendirirken 

hem kendilerine hem de başka katılımcılara yapıcı eleştiriler yapabilme becerisi kazanırlar. Çalıştıkları 

konuya göre elde ettikleri verileri analiz ederken, tablo ve grafikleri hazırlarken matematik kullanımının 

önemini fark ederler. Konu araştırması yaparken de çeşitli alanlarda bilgi edinebilirler. Projelerinin 

sunumuyla da bilimsel iletişimi kavrayıp bilimsel konuları anlama ve anlatabilme becerilerini geliştirirler.  
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TÜBİTAK Bilim Fuarları ile hedeflenen genel amaçlar ise şunlardır: 

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik 

edilmesi, 

• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, 

• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana 

yayılarak genç bireylere kazandırılması, 

• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının 

sunulması, 

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların 

yaratılması, 

• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli 

taraflarının ön plana çıkarılması, 

• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının 

sağlanması, 

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların 

öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.  

Yukarıdaki amaçlar değerlendirildiğinde öğrencilere bilimsel araştırma süreç basamakları 

kavratma ve kendi bilişsel potansiyelleri doğrultusunda proje hazırlamaları hedeflenmektedir. Aynı 

zamanda bilim fuarı ile öğrencilerin sunum becerileri gelişmekte, öğrenciler farklı kişi ve gruplara 

projelerini anlatma imkanı bulmaktadırlar. Bilim fuarının bir başka özelliği de yarışma niteliğinde 

olmayıp her öğrenci proje hazırlayabilir düşüncesi ile daha çok öğrenciye ulaşılmasıdır.  

Bilim fuarı süreci ve hazırlanacak olan projeler hakkında bilgi vermek amacıyla TÜBİTAK 

tarafından okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere olmak üzere dört kılavuz 

hazırlanmıştır. Bu kılavuzlarda, öğretmenler öğrencilerine bir proje nasıl hazırlanır konusunda bilgiler 

verilmektedir. Bu kılavuzlarda öğrenci ve öğretmenlere bilimsel araştırma süreçleri gösterilmekte olup 

bilimsel yöntem uygulama süreçleri açıklanmaktadır. Araştırma konusu nasıl oluşturulur? Kaynak 

taraması nasıl yapılır? Verilerin nasıl analiz edileceği ve raporlaştırmanın nasıl yapılacağı konusunda 

bilgiler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere yönelik kılavuzda örnek bir proje ile öğrencilerin somut olarak 

bilim fuarında nasıl bir çalışma yapabilecekleri gösterilmiştir.   
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Alan yazın incelendiğinde, Tortop (2014) “Türkiye’deki Öğretmen Adaylarının Bilim Şenliği 

Projelerinin Kalitesine İlişkin Algılarının Yordayıcılarının İncelenmesi” adlı çalışmasında, öğretmen 

adaylarının bir projenin kalitesine ilişkin yordayıcılarını incelemiştir. Bu çalışmada bir ilde sergilenen 

otuz fen bilimleri ve matematik projesi üniversite öğrencileri tarafından değerlendirilmiştir. Çalışma 

bulgularına göre, projelerin en düşük alt boyut ölçüt puan ortalaması “Kullanılan Bilimsel Yöntem” 

boyutu, en yüksek ölçek alt boyut puan ortalaması ise “Kullanışlılık” boyutu olarak belirlenmiştir. 

Karadeniz (2013) “Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Fuarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri’ni” 

incelediği araştırmada proje fuarına katılan öğrencilerin süreçle ilgili olarak olumlu görüş ve düşünce 

içinde oldukları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca öğrencilerin sevinç, mutluluk, korku, kaygı, endişe ve 

heyecan gibi duyguları yaşadıkları belirlenmiştir. Proje hazırlama sürecinde öğrencilerin el becerilerine 

dayalı çalışmalarda keyif aldıklarına ulaşılırken, en çok zorlanan aşama ise yazı yazma, materyal 

hazırlama ve sunum becerilerinin olduğu ifade edilmiştir. Bilim fuarının fuara katılan öğrenciler 

üzerindeki etkisi adlı çalışmada Yaşar ve Baker (2003) bilim fuarının öğrencilerin bilimsel yöntem ve 

bilime yönelik tutumlarına etkisini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Sonuçlar incelendiğinde deney ve 

kontrol grupları arasında bilimsel yöntem ve bilime yönelik tutumlar arasında anlamlı istatistiksel fark 

çıkmamıştır. Grote (1995) bilim öğretmenlerinin bilim fuarı ve bilim projeleri hakkındaki görüşlerini 

incelemiştir. Bu çalışmaya göre,  bilim fuarları öğrencilere bilimsel metodu öğretmekte ve öğrencilerin 

bilime ilgileri gelişmektedir.  “Bilim Şenliklerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik 

Tutumlarına Olan Etkisi” adlı çalışmada Şahin (2012), çalışma grubu olarak alınan 16 öğrencinin 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim şenliğine katılımları sağlanarak onların bu şenliklerde sergilenen 

görsel materyaller ile öğrenme süreci gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sonrası uygulanan tutum ölçeği 

verilerine göre öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarında olumlu etkilere sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

Bilim fuarı günümüz eğitim sisteminin uygulanma imkanının bulunmasına ortam hazırlayan 

çalışmalardan biridir denilebilir. Günümüz eğitim anlayışı öğretmeninin sınıftaki rolünü öğrenciye 

öğrenme sürecinde öğretimsel rehberlik yapmak olarak tanımlamakta ve öğrenci bilgiyi kendisi 

oluşturmakta, öğrencinin araştırma ruhu gelişerek kendine özgü bir çalışma ortaya koymaktır. Öğretmen 

bu süreçte danışmanlık yaparak bilginin, araştırmanın yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır.  

Bilim fuarı öncesi, süreç ve sonrasına ilişkin olarak öğrencilerin görüşlerinin öğrenilmesi bilim 

fuarının olumlu ya da eksik yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda alan yazına da katkı 

sunması beklenmektedir. Ülkemizde TÜBİTAK desteği ile ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin kendi 

okullarında yarışma kaygısı olmadan kendi öğretmenleri danışmanlığında gerçekleştirilen bilim fuarı 

ileriki öğrenim yaşamlarında fuarda proje hazırlayan öğrencilerin kendilerine daha fazla güvenmelerine 

ve daha iyi projeler oluşturmaları için motivasyon kazanmalarına imkan sağlamaktadır. 

Araştırmanın Amacı 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

658 

Bu araştırmanın amacı, TÜBİTAK Bilim Fuarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini yansıtmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır.  

1. Bilim fuarı Proje hazırlama sürecinin size katkıları neler olmuştur? 
 
2. Bilim fuarı Proje hazırlama sürecinde yaşadığınız zorluklar var mı?  Varsa nelerdir? 
 
3. Bilim fuarının derslerinize katkısı nedir? 
 
4. Fuara gelen izleyiciler sizde neler hissettirmiştir? 
 
5. Gelecek yıl fuar yapılırsa proje hazırlamak ister misin? Neden? 

 
 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Nitel araştırma türünde olan araştırma betimsel bir niteliktedir. Araştırmada veriler araştırıcılar 

tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008: 233-234) Oluşturulan forma uzman 

görüşünden sonra son şekli verilmiştir. Amaçlı örnekleme ile çalışma grubu belirlenmiştir. Çalışma 2013-

2014 eğitim öğretim yılında İzmir ili Ödemiş ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı yapılan okulda fuarda 

proje sunan 65 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu verilerek 

düşünceleri alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi edilerek örnek cümleler ile kodlarla  ile 

tablolaştırılmıştır.  

BULGULAR ve YORUM 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak sorular analiz edilerek sonuçlar ifade 

edilmiştir.  

Birinci soruya ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

 

 

Tablo 1. 

Bilim fuarı proje hazırlama sürecinin size katkıları neler olmuştur? 

Örnek Cümleler Kodlar f (Tekrarlanma 
Sıklığı) 

“bilgimizi ve sunum becerimizi arttırmamıza katkı Bilgi ve sunum becerisi 20 
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sundu” 

“yeni bilgiler öğrenmeyi sağladı, ders başarısını arttırdı” Yeni bilgiler öğrenme ve başarı 14 

“projeler sorumluluk hissi veriyor” Sorumluluk hissi 2 

“bilgilerimizi pekiştirdi” Bilgilerin pekişmesi 3 

“konuyu detaylı öğrendim, daha iyi anladım” Detaylı öğrenme, daha iyi anlama 6 

“farklı düşünceler ortaya koymamızı sağladı” Farklı düşünceler  1 

“araştırma aldığım derse ilgim arttı” Derse ilgi artması 3 

“özgüvenim arttı” Özgüven artması 5 

“yerel tarihi öğrendim” Yerel tarihi öğrenme 1 

“proje nasıl hazırlanır öğrendim” Proje hazırlama süreci 4 

“araştırma becerim gelişti” Araştırma becerisi 2 

“hayal gücümü geliştirdi” Hayal gücü 1 

“projenin bilgi kaynağı olması” Bilgi kaynağı 1 

 

Tablo 1’deki verilere göre öğrencilerin farklı cevaplar verdikleri görülmektedir. Bu cevaplardan 

en çok “bilgi ve sunum becerisi gelişti” f (20) görüşü, “yeni bilgiler öğrenmeyi sağladı ve ders başarısını 

arttırdı” f (14) görüşü en çok ifade edilen görüşler olarak bulunmuştur. Ayrıca “detaylı öğrenme, 

özgüvenin artması, proje hazırlamayı öğrenme, bilgilerin pekişmesi, sorumluluk hissi” gibi görüşler de 

ifade edilmiştir. Bir öğrenci “projeleri hazırlarken birçok araştırma yaptık. Bu sayede sorunları araştırıp 

çözme becerimiz gelişti. Bu araştırmalar sayesinde bilmediğimiz bilgiler edindik. Sunum yaptığımız için 

kendimize olan özgüvenimiz arttı” ifadesi ile bilim fuarının kazanımlarını belirtmiştir. Öğrenci araştırma 

becerisinin geliştiğini, bilgilerinin ve sunum yaparak özgüvenin arttığını ifade ederek eğitim 

programlarının öğrenciye kazandırmayı hedeflediği kazanımlara bilim fuarı ile ulaşıldığı söylenebilir. Bir 

başka öğrenci “araştırma konum Sevr ve Lozan Antlaşmaları idi. Bu antlaşmaların maddelerini tek tek 

incelemek konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmamı sağladı” ifadesi ile araştırma projesi konusu ile ilgili 

detaylı bilgi edindiği görülmektedir.  

Bu bulgulara göre öğrencilerin bilim fuarının kendilerine farklı açılardan olumlu yönde katkılar 

sunduğu düşüncesindedirler denilebilir.   

İkinci soruya ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler aşağıdaki tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. 

Bilim fuarı proje hazırlama sürecinde yaşadığınız zorluklar var mı? Varsa nelerdir? 

Örnek Cümleler Kodlar f(Tekrarlanma Sıklığı) 
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“hayır yok” Hayır 29 
“bilmediğimiz bir konuya hazırlanırken zorlandık” Zorluk 1 
“poster oluştururken zorlandım” Poster oluşturma 1 
“projeler nasıl olacak endişesi yaşadım” Endişe 1 
“proje sunumunda heyecanlandım” Heyecan 2 
“proje hazırlayan grup üyeleri arasında çalışma kopukluğu 
yaşama” 

Ortak çalışamama 5 

“evet, şekiller  ve maket oluştururken zorlandım” Şekil oluşturmada zorlanma 5 
“evet,  Poster hazırlamada malzemelerin bitmesi” Malzeme eksikliği 8 
“evet, araştırma sürecinde proje için fotoğraf çekerken” Dış ortamlarda çalışırken 2 
“zamanında tamamlayamadık” Zamanlama 4 
“evet, projeyi   zamanında tamamlayamayacağım endişesi 
yaşadım” 

Zamanlama Endişesi 4 

“birden fazla proje çalışması yapmanın getirdiği çalışma 
hazırlığının çok olması” 

Birden fazla proje almak 3 

 

Tablo 2’deki veriler incelendiğince öğrencilerin önemli bir kısmı proje hazırlama sürecinde 

zorluk yaşamadıklarını “hayır yok” f (29)  ifadesi ile belirtmişlerdir.  Bir öğrenci “ hayır yok, malzemeler 

eksiksiz bir şekilde karşılandı ve proje danışman öğretmenleri proje yapım sürecinde yardım etti” ifadesi 

ile malzemelerin karşılanmasını ve danışman öğretmenlerin katkılarına vurgu yapmıştır.  Bu durum 

öğrenci ve danışman öğretmenlerinin bilim fuarını benimsediklerini ve tam olarak proje oluşturmayı 

gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Zorluk yaşayanlar yaşadıkları zorlukları on bir farklı cevapla 

belirttikleri görülmektedir.  Buna göre projelerin postere dönüştürülmesinde “malzemelerin bitmesi” f (8), 

“proje hazırlayan grup üyelerinin ortak çalışamaması” f (5), “projeyi zamanında tamamlayamama ve 

zamanında projeyi tamamlayamama endişesi yaşama, birden fazla proje hazırlamanın oluşturduğu zorluk, 

şekil ve maket oluştururken zorlanma” gibi yaşanan olumsuzluklar ifade edilmiştir. Bu zorluk olarak 

ifade edilen görüşler bilim fuarının niteliğine yönelik olmayıp daha çok maddi niteliğe sahip olan 

zorluklardır denilebilir. Bir öğrenci “evet, var birden fazla projemiz olduğu için hazırlamak zor oldu” 

ifadesi ile birden çok proje hazırlamanın güçlüğünü ifade ettiği görülmektedir.  

Üçüncü soruya ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler aşağıdaki tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. 

Bilim fuarının derslerinize katkısı nedir? 

Örnek Cümleler Kodlar f (Tekrarlanma 
Sıklığı) 

“proje hazırlanan dersin konusunun bilinmeyen yönlerini 
öğretmesi” 

Konunun bilinmeyen yönlerinin 
öğrenilmesi 

 
3 

“proje ödevi olarak not ile değerlendirilmesi dersin 
ortalamasını yükseltti” 

Ders puanı olarak yansıması 9 

“yeni bilgiler öğrenerek ders başarımız arttı” Ders başarısı 15 

“kendime olan güvenim arttı” Güven artması 6 

“kendi potansiyelimizi gösterme fırsatı bulduk” Potansiyeli göstermek 1 

“konuları daha iyi anlamamızı sağladı” Daha iyi anlama 4 
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“sunum yapmak konuların kalıcı öğrenilmesini sağladı” Kalıcı öğrenme 4 

“sunum sonrası derslere daha rahat katılıyorum” Derse katılma 4 

“proje çalışması aldığım dersin bilmediğim konularını 
öğrendim” 

Bilinmeyen konuları öğrenme 3 

“birlikte çalışma becerim gelişti” Birlikte çalışma 1 

“detaylı öğrenme gerçekleşti” Detaylı öğrenme 3 

“derslere ilgim arttı” Ders ilgisi 9 

“araştırma becerim gelişti” Araştırma becerisi 2 

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, bilim fuarının öğrencilerin derslerine katkı sunduğu 

görülmektedir. Öğrenciler görüşler olarak,  “yeni bilgiler öğrenerek ders başarımız arttı” f(15),             “ 

derslere ilgim arttı” f (9), “proje ödevi olarak not ile değerlendirilmesi dersin ortalamasını yükseltti ”   f 

(9) gibi ifadelerin yanında “, “kendime olan güvenim arttı”, “ konuları daha iyi anlamamızı sağladı”, 

“kalıcı öğrenme”, “derse katılma”, “araştırma becerim gelişti” gibi görüşlerde ifade edilmiştir.  Bir 

öğrenci, “…seçtiğimiz konu ilgili dersin zor konularından olduğu için o konu hakkında detaylı araştırma 

yapıyoruz. Konuyu hem derste hem araştırırken hem de sunarken tekrarlamış oluyor böylece konuyu 

kalıcı öğrenmiş oluyoruz”  ifadesi bilim fuarının öğrenme üzerindeki etkisini belirtmiştir. Araştırma 

becerisinin gelişmesi ve proje hazırlama sürecinin kavranıldığına yönelik  ifadelerin yeterli sayıda 

belirtilmediği görülür. Aslında öğrenci çalışmasını hazırlarken  araştırarak projesini hazırlamakta ve 

projesini belli bir bilimsel metedolojiye uygun olarak yapmaktadır. Öğrenci aktif olarak sürecin içinde yer 

aldığı için araştırma nasıl yapılır sorusunu kendi yaşantısı ile öğrenmektedir denilebilir. 

Dördüncü soruya ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler aşağıdaki tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. 

Fuara gelen izleyiciler sizde neler hissettirmiştir? 

Örnek Cümleler Kodlar f (Tekrarlanma 
Sıklığı) 

 
“sunum öncesi ve sırasında heyecanlı idim” 

 
Heyecanlı olma 

 
34 

“yaptığım proje ile gururlandım” Guru duyma 8 

“mutluluk duydum” Mutlu olma 19 

“olumlu duygular oluşturdu” Olumlu duygu 3 

“iyi bir şekilde sunum yapmaya çalıştım” Sunum yapma 1 

“fuara gelen izleyicilere projemi anlatmam özgüvenimi 
arttırdı” 

Özgüvenin artması 4 

 

Tablo 4 incelediğinde öğrencilerin bilim fuarına gelen izleyicileri nasıl algıladıkları ve sunum 

yapmanın kendilerinde hangi duyguları oluşturduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Verilere göre 
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öğrenciler, altı farklı cevap ile soruyu cevaplamışlardır. Öğrencilerin en çok ifade ettikleri görüş “sunum 

öncesi ve sırasında heyecanlı idim” f (37), “mutluluk duydum”  f (19), “yaptığım proje ile gururlandım” f 

(8), ayrıca “olumlu duygular oluştu, özgüvenim arttı” gibi görüşler de ifade edilmiştir. Bir öğrenci, 

“Çalışmamı sunmadan önce heyecan ve korku hissettim. Ama konuyu sunarken buheyecanım gitti. 

Heyecanın yerine gurur geldi.”  İfadesi ile sunum öncesi ve sonrası heyecanını ifade etmiştir. Yine benzer 

şekilde bir başka öğrenci de “İlk  önce heyecanlandım ve biraz da korkmuştum ama çalışmalarım büyük 

ilgi gördüğünde çok sevindim. Daha fazla sunum yapma becerim arttı”. Görüşlerde de görüldüğü gibi 

öğrenciler heyecan ve korkuyu bir arada yaşamışlardır. Korku sunum nasıl olacağına yönelik olarak 

oluşmuştur. Ancak sunum sürecinde bu duygu yerini gurur ve mutluluğa bırakmıştır. Ayrıca öğrenciler 

özgüven kazanarak sunum yapma becerileri gelişmiştir.  

Beşinci soruya ilişkin elde edilen bulguları içeren veriler aşağıdaki tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. 

Gelecek yıl fuar yapılsa proje hazırlamak ister misin? Neden ? 

Örnek Cümleler Kodlar f(Tekrarlanma 
Sıklığı) 

“evet, çünkü sunum becerilerimiz gelişiyor” Sunum becerisi 6 
“evet”  Evet 13 
“evet, derslerime katkı sağlamasını isterim” Derslere katkı 5 
“evet, proje konularını daha iyi anlıyorum” Daha iyi anlama 1 
“evet, projemi sunmak güzel duygu” Güzel duygu 6 
“tabiki, o heyecanı tekrar yaşamak isterim” Heyecan duygusu 3 
“evet, daha iyi projeler yapmak isterim” Daha iyi proje 1 
“isterim, projeler ile kendimizi geliştiriyoruz” Kendini geliştirme 2 
“evet, mutluluk duydum” Mutluluk duyma 3 
“evet, bilgi sahibi oluyorum” Bilgi  13 
“çok isterim, yeni konular öğrenmek ve izleyicilere konu 
anlatmak ve tanışmak için” 

Sunum yapmak 1 

“evet, çünkü proje yapmakla gurur duyuyorum” Gururlanma 3 
“evet, bu sene ve geçen yılki deneyimlerimle gelecek yıl 
daha iyi olacağımı düşünüyorum” 

Deneyimlerle daha iyi olma 5 

“evet, merak ettiğim konuları öğrenme fırsatı sunuyor” Merak ve öğrenme 1 
“evet, isterim izleyicilerin projemi beğenmesi” Projenin beğenilmesi 1 
“evet, birçok kişi ile tanıştım” Kişilerle tanışma 1 
“evet, sorumluluk duygum gelişti” Sorumluluk duygusu 1 

 

Tablo 5’teki verilere göre “evet, çok isterim, isterim, tabiki” gibi ifadelerle  tüm öğrencilerin 

gelecek yıl bilim fuarı yapılırsa proje hazırlamak istediklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu 

ifadelerdeki “çok isterim ve tabiki” cevapları öğrencilerin bilim fuarına proje hazırlamayı ne kadar çok 

katılmak istemelerini vurgulamaktadır. Neden proje hazırlamak istedikleri konusunda farklı açıklamalar 

ifade edilmiştir. Sadece f (13) öğrenci neden sorusuna açıklama getirmemiştir. Diğer öğrenciler sebep 

olarak,  “bilgi sahibi olma” f (13), “sunum becerisinin gelişmesi” f (6), “proje sunmak güzel duygu” f (6), 

“derslere katkı sunması” f (5), “ daha iyi anlama”, “heyecan duygusunu yaşama”,  “mutluluk duyma”,  
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“gururlanma” gibi görüşler ile neden gelecek yıl proje hazırlamak istediklerini açıklamışlardır. Bir 

öğrenci “Çok isterim. Çünkü TÜBİTAK öğrencilerin soru sorup sorgulaması,  yeni bilgiler öğrenmesi 

için yaşayarak öğreten bir etkinliktir.” Diye hem TÜBİTAK’ı tanımlamış hem de tekrar proje hazırlamak 

istemesinin nedenini açıklamıştır. Bu görüşte en önemli bulgulardan biri sorgulama ve yaşayarak 

öğrenme kavramlarının öğrenci tarafından ifade edilmesidir. Bu ifade eğitim sisteminin öğrencide 

kazandırmayı hedeflediği kazanımlardan olup bilim fuarı aynı zamanda anlamlı ve kalıcı öğrenmeye katkı 

sunmakta denilebilir.  

Farklı görüşler içinde olan öğrencilerin bilgi sahibi olmak, mutlu olmak, sunum becerilerini 

geliştirmek için gelecek yıl proje hazırlama düşünceleri içinde oldukları söylenebilir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Temel ve 

Ortaöğretimde Bilim Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi" Alt 

Protokolü gereğince düzenlen 4006 nolu TÜBİTAK Bilim Fuarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini 

inceleyen çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin bilim fuarına yönelik olumlu görüşler 

içinde oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

1- Bilim fuarı proje hazırlama süreci öğrencilerin bilgi ve sunum yapma becerilerini 

arttırmış, yeni bilgiler öğrenmelerine katkı sunmuş, araştırdıkları konuları detaylı ve kalıcı 

öğrenmelerini sağlamış, proje hazırlama sürecini yaşayarak ve somut bir proje oluşturarak 

kavramışlardır.  

2- Bilim fuarı proje hazırlama sürecinde yaşadıkları zorluklar incelendiğinde önemli bir 

oranda öğrencinin sorun yaşamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer öğrencilerin de, zamanlama, poster 

hazırlama, grup üyeleri ile ortak çalışamama, birden fazla proje hazırlamanın oluşturduğu yoğunluk ve 

projelerin zamanında tamamlanamayacağı endişesi gibi görüşleri belirtmişlerdir.  

3- Bilim fuarının öğrencilerin derslerine katkısına yönelik olarak öğrenciler, bilim fuarının 

ders başarısını ve derslere ilgiyi arttırdığı, öğrenciye özgüven kazandırdığı, detaylı öğrenmeyi 

sağladığı, araştırma becerisini geliştirdiği, derslere daha rahat katılma sağladığı gibi sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

4- Öğrencilerin bilim fuarı sürecinde neler hissettikleri incelendiğinde öğrencilerin olumlu 

duyguları mutlu olma, kendileri ile gurur duyma, özgüven artması ve fuar sürecinde heyecan içinde 

olduklarını ifade ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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5- Gelecek yıl fuar yapılırsa proje hazırlama sürecine tekrar katılmak isteyip istemediklerine 

ilişkin soruya çalışma grubundaki öğrencilerin hepsinin katılmak istemeleri bilim fuarının öğrenciler 

üzerindeki olumlu etki ve katkısını göstermektedir.  

 

Öğrenci araştırdığı konuyu derinlemesine incelediği için farklı kaynakların konu hakkındaki bakış 

açılarını görmekte olup, farklı kaynaklardaki bilgileri birleştirerek kendine özgü bir ürün ortaya 

koymaktadır. Bu süreçte bilgileri birleştirme süreci öğrencinin zihinsel becerilerini ve üst düzey düşünme 

becerilerini geliştirmekte, öğrenci bilgileri analiz, sentez ederek değerlendirerek çalışmasını 

oluşturmaktadır.  

Çalışmanın bulgularında yer alan mutlu olma, guru duyma, öz güvenin artması gibi olumlu 

duygular Karadeniz (2013) “Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Fuarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci 

Görüşleri” adlı çalışması bulguları ile benzerlik göstermektedir. Fuar süreci öğrencileri duyuşsal açıdan 

etkilemekte olduğu için derslere yönelik olumlu tutumlarını da geliştirmektedir. Derse yönelik olumlu 

tutuma sahip olan öğrencinin ders başarısı da artmaktadır. Özellikle sunum becerisi üzerinde etkisi olduğu 

için bilim fuarı öğrenciler üzerinde etkilidir. Şahin (2012) çalışmasında öğrencilerin bilim şenliklerinde 

yer almaları sonrası derse aktif olarak katılımlarının arttığı bulgusu ile çalışmanın sorularından bilim 

fuarının derslerinize katkısını ortaya çıkaran soruya verilen cevaplardan “sunum sonrası derse daha rahat 

katılıyorum” ifadesinin paralellik taşımakta olduğu görülmektedir. Farklı çalışma grupları üzerinde 

yapılan araştırmaların ortak noktalarının olması bilim fuarı ve bilim şenliklerinin öğrenciler üzerinde 

olumlu etkileri olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.  

ÖNERİLER 

1- Okullara bilim fuarı gibi çalışmaları yapmaları için TÜBİTAK tarafından destekler 

arttırılmalıdır. Bu desteklerin yaygınlaşması ve ekonomik olarak verilen maddi kaynağın arttırılması 

yapılan fuarın niteliğinin arttırmasını sağlayacaktır.  

2- Bilim fuarı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı 

arasında üç yıllık bir protokol olarak düzenlenmiştir. Bilim fuarının okullarda düzenlenmesine ilişkin 

zaman sınırlaması kaldırılarak bilim fuarları sürekli olarak gerçekleştirilmelidir. Bilim toplumu olma ve 

bilim kültürünü oluşturma da önemli bir misyon üstlenen eğitim sistemi bilim fuarlarının sürekliliği ile 

öğrencilerin bilimsel düşünme ve akademik sunum becerilerinin gelişmesine katkı sunacaktır.  

3- Sivil toplum kuruluşlarının okullara katkılarını sağlamak için bilim fuarı benzeri 

çalışmalar oluşturmalıdırlar.  
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4- Daha geniş öğrenci gruplarının bilim fuarına yönelik görüşleri nitel ve nicel çalışmalarla 

ortaya çıkarılabilir.  

5- TÜBİTAK dışında diğer kamu kurumlarının benzer çalışmalar için okulları 

destekleyecekleri projeler oluşturulmalıdır. Örneğin, sadece tarih alanında Türk Tarih Kurumu tarihsel 

konuların araştırılıp sergilendiği projeleri destekleyebilir.  

6- Bu tür projelerde öğrencilere danışmanlık yapacak olan öğretmenler gönüllülük esasına 

göre proje hazırlama sürecinde yer almaktadır. Proje danışmanlığı yapan öğretmenlere başarı belgeleri 

verilerek motive edici düzenlemeler yapılabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğine ilişkin görüşlerini belirleyerek öğrenen 
özerkliğinin desteklenme ve sergilenme durumlarını tespit etmektir. Araştırmada, geçmişte ya da hâlen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla Menteşe merkez ilçesinde ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 
sınıf öğretmenleri, örneklemini ise tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 66 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak Oğuz (2013) tarafından geliştirilen “Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Ölçeği”  
kullanılmıştır. Verilerin analizinde dağılımın normal olmamasından dolayı parametrik olmayan testlerden Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi, p <.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda 
öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine ait ortalama davranışın sergilenmesine ait ortalamadan daha yüksek 
çıkmıştır. Öğrenen özerkliği davranışıyla cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmezken yaş, 
kıdem ve öğrenim durumları değişkenleri arasında istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Özerkliği, Sınıf Öğretmeni, İlkokul Öğrencisi, Davranış 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the situations of support and show of the primary school teachers’ 
opinions about learner autonomy. In the research, survey  method which aims to describe a situation as is in past or 
now has been used. The primary school teachers working in Muğla, Menteşe (central district) in 2014 – 2015 
academic year spring term have been the target population and 66 teachers chosen randomly have been sampled 
from it for this study. Learner Autonomy Support Scale developed by Oguz (2013) has been used as a data 
collection tool. In the data analyses procedure, Mann – Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, they are one of the 
nonparametric tests, have been applied because range has not been normal.Level of significance has been accepted 
as p < 0,5.According to the findings of the study, the avreage of the necessity of the learners’ autonomy is higher 
than the average of the execution of the leraners’ autonomy. There has been no statistical discrepancy between 
leraners’ autonomy behaviors and gender; but there has been statistical discrepancy between age, experience and the 
type of school. 

Keywords: Learner Autonomy,   primary school teacher, primary school leraner, behavior     
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GİRİŞ 

Günümüz eğitim sistemi öğrencinin bilgi alıcı konumda kalarak pasif olmasını değil kendi 

öğrenme sorumluluğunu üstlenerek aktif bir şekilde öğrenme sürecini gerçekleştirmesini 

desteklemektedir. Yapılandımacı yaklaşımın bu sonucu öğretme yerine, öğrenmeye vurgu yapılarak 

öğrenen özerkliğine ve öğrencinin öğrenmeye katılımının desteklenmesine önem vermektedir (Wang, 

2011). Diğer bir deyişle geleneksel öğrenme ortamının aksine yapılandırmacı öğrenme ortamlarında 

özerk öğrenen rollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenen özerkliği, yapılandırmacı yaklaşımda 

eğitimin önemli hedeflerinden birisi olarak görülebilir. 

Öğrenen özerkliği kavramın yaratıcısı olan Holec (1981) tarafından “öğrenen özerkliği bireyin 

kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu alabilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Öğrenen özerkliği eleştirel 

yansıtma, bağımsız karar alma ve eylem yapma kapasitesi olarak görülmekte, öğrenme sürecinin 

planlanması, uygulanması, gözlemlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yansıtmacı katılımdır (Little, 

2009).  Shrader (2003) ise öğrenen özerkliğini özdenetimli öğrenme veya öğrenme sorumluluğunun 

öğretmen öğrenciye geçmesi olarak tanımlamıştır. Tanımlardan da görüldüğü üzere yapılandırmacı 

öğrenme sürecine de uygun olarak öğrenen özerkliğinin sağlanmasıyla öğrenenler kendi öğrenmeleri 

üzerinde kontrol ve sorumluluk sahibi olmaktadırlar. Başka bir ifade ile özerk öğrenen rollerinin 

gereklerini yerine getirirler. Bu süreçte öğretmen, öğrenenin özerkliğini ve girişimciliğini kabul etmeli ve 

onu cesaretlendirmelidir. Öğretmenler öğrencilerin bağımsız bir biçimde karar alabilmelerini ve üretici 

olabilmelerini teşvik eden bir öğrenme ortamı sağlamalıdır.  

Öğrenen özerkliğinin desteklenmesi ve sergilenmesinde ne olduğunun bilinmesi kadar ne 

olmadığının bilinmesi de doğru uygulanması için önem taşımaktadır. Little (1999), öğrenen özerkliğinin 

ne olmadığını açıklayabilecek kavram yanılgılarını şöyle sıralamaktadır: 

1. Özerkliğin kendi başına öğrenmeyle, yani bir öğretmen olmadan tek başına öğrenmeyle 

eşanlamlı olarak görülmesidir. Kendi başına öğrenme yolunu tercih eden öğrenenlerin bir dereceye kadar 

özerklik kazandıkları doğrudur fakat tamamının özerk öğrenen olduklarını iddia etmek yanlış olur. 

2. Öğretmen tarafından yapılacak her türlü müdahalenin öğrencinin özerkliğine vurulan bir darbe 

olduğu ve özerkliğin sağlanabilmesi için öğretmenin sınıftaki tüm kontrol haklarından feragat etmesi 

gerektiği anlayışıdır. Öğretmenin kontrolü elinde tuttuğu bir sınıfta bile özerklik sağlamak mümkündür. 

3. Özerkliğin bir dizi ders planı halinde programlanabilecek yeni bir yöntem olduğudur. Ancak, 

özerklik kavramı bu derece basite indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir kavramdır. 

4. Özerkliğin kolaylıkla açıklanabilecek tek bir davranış olduğudur. Özerklik öğrenenin yaşına, 

öğrenme aşamalarına ve hedeflerine göre çok farklı biçimlerde gözlemlenebilir. 
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5. Özerkliğin sadece belirli öğrenenler tarafından erişilen sabit bir başarı düzeyi olduğudur. 

Gerçekte, özerkliğin sürekliliği garanti edilemez. Bir alanda üst düzey bir özerklik sergileyen bir öğrenen, 

diğer bir alanda özerk olmayabilir. 

Özerklik, öz-belirleme kuramına göre de, insanların ruh sağlıkları ve iyi olmaları için 

doyurulması gereken üç temel evrensel psikolojik gereksinimden birisidir. Özerklik gereksinimi, kişinin 

eylemlerinin kontrol edildiği ya da o eylemlerde bulunmaya zorlandığını hissetmesi yerine, eylemlerinde 

kendi kendine karar verebildiğini duyumsamasıyla ilgilidir. Özerk öğrenme davranışlarının gelişimi 

bireyin geçirdiği yaşantılarda kendisine sunulan olanaklarla ve etkileşimde bulunduğu kişilerin 

davranışlarıyla ilişkilidir. 

Öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenecek nitelikte yetiştirilmesi, öğrenmeyi 

etkileyen birçok değişkenin öğrenci görüşleriyle zenginleştirildiği ve özerkliğin bir sınıf kültürü olarak 

kabul edildiği öğrenme ortamında gerçekleşebilir. Bu durum, öğretmenin kendisinin de özerk olmasını ve 

bu konudaki bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere yansıtabilmesini gerektirir. Böylece öğrenen 

özerkliği desteklenmiş ve seğrilenmiş olur, bu da eğitimden yüksek düzeyde kazanç sağlanmasına olanak 

tanır (Reeve, 2006). Özerklik desteği, öğretmenin öğrencinin bakış açısını dikkate almasını, onun 

duygularını ifade etmesine olanak vermesini, ona seçimleri için gerekli bilgi ve olanakları sağlamasını, 

baskı yapma ve isteklerde bulunmayı ise en aza indirgemesini gerektirir (Eren, 2015). Öğretmenin, 

çocuğun, kendi amaçlarını ve ilgilerini gerçekleştirmesine ve geliştirmesine ya da kişisel amaç ve 

ilgilerinin gerçekleşmesinde kendi eylemlerinin ve öğretmenin katkısını anlamasına yardım ve teşvik 

etmesi özerklik desteği olarak görülmektedir (Assor, Kaplan ve Roth, 2002). 

Özerklik desteği sağlayan öğretmenler, öğrencilerin kendi yöntemleriyle bir problemi 

çözebilmeleri için onlara gereken bilgileri vererek cesaretlendirebilirler, öğrencilerin gereksinimlerini, 

ilgilerini ve tercihlerini belirleyebilir ve bunları destekleyebilirler, sınıfta öğrencilere özerklik duymalarını 

sağlayacak olanaklar yaratabilirler (Black ve Deci, 2000). Bu bilgiler ışığında, sınıf öğretmenlerinin 

öğrenen özerkliğini desteklenmesini ne ölçüde gerekli gördüklerinin ve bu davranışları ne ölçüde 

gerçekleştirebildiklerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmanın problem durumu, sınıf 

öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinin desteklenmesini ne ölçüde gerekli gördüklerinin ve bu davranışları 

ne ölçüde gerçekleştirebildiklerinin belirlenmesidir. Amaç doğrultusunda araştırmanın alt problemleri ise 

şunlardır: 

1. Sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışının gerekliliğine ve 

sergilenmesine ilişkin durumları nedir? 

2. Sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışının gerekliliğine 

ilişkin görüşleri ile cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim durumu arasında anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 
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3. Sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışının sergilenmesine 

ilişkin görüşleri ile cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim durumu arasında anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

 
YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerklik desteklerinin gerekliliğine ve sergilenmesine 

ilişkin görüşleri var olduğu şekilde belirlenmeye çalışılmıştır, bu amaca uygun olacak şekilde araştırmada 

tarama modeli kullanılmıştır. 

Evren Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla ili Menteşe 

ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 66 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri 

  N % 

Cinsiyet 
Kadın 32 48.5 
Erkek 34 51.5 

Yaş 
21-30 yaş 8 12.1 
31-40 yaş 16 24.2 
41 yaş ve üzeri 42 63.6 

Kıdem 
1-10 yıl 11 16.7 
11-20 yıl 23 34.8 
21 yıl ve üzeri 32 48.5 

Öğrenim durumu 
Önlisans 21 31.8 
Lisans 39 59.1 
Lisansüstü 6 9.1 

 
Veri toplama aracı  

Öğretmenlerin özerklik davranışların gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin veriler Oğuz (2013a) 

tarafından geliştirilen “Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır.  Ölçek 

öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarını ne düzeyde gerekli buldukları ve bu 

davranışları ne düzeyde sergilediklerine ilişkin görüşlerini ortaya koymalarına yönelik iki kısımdan 

oluşmaktadır. Öğretmenler bu boyutlarda yer alan davranışları ne düzeyde gerekli bulduklarına ilişkin 

görüşlerini belirttikten sonra, aynı davranışları ne ölçüde sergilediklerine ilişkin görüşlerini 

belirtmektedirler.  
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Ölçek 5’li likert tipi 16 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır. Genel ölçeğe ait Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısı, gereklilik için α=0,89; sergilenme için α=0,92’dir. Gereklilik boyutunda yer alan duygu 

ve düşünce desteği için α=0,86, öğrenme süreci desteği için α=0,82 ve değerlendirme desteği için 

α=0,86’dır. Sergileme boyutunda ise yer alan duygu ve düşünce desteği için α=0.88, öğrenme süreci 

desteği için α=0,80 ve değerlendirme desteği için α=0,85’tir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada verilerin toplanması 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Menteşe 

merkez ilçesinde yer alan okullar ziyaret edilerek araştırmaya katılmakta gönüllü olan öğretmen adayları 

ile ölçeğin uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama sonunda elde edilen verilerin dağılımı 

incelenmiştir. Çalışma grubundan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla uygulanan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilks testinin sonucunda verilerin normal dağılım 

göstermediği tespit edilmiş ve bu nedenle çalışmada parametrik olmayan testler kullanılmıştır.  

Bağımsız grup için elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. İki ya da daha çok grubun bir 

bağımlı değişkene ait ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için Kruskal 

Wallis Testi kullanılmıştır.  

BULGULAR ve YORUMLAR 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışını destekleme ve sergileme 

durumlarını tespit etmek amacıyla ölçekten elde ettikleri ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Öğrenen Özerkliğinin Davranışın Gerekliliği ve Sergilenişine İlişkin Betimsel Analizi 

 Ortalama Standart sapma 
Davranışın Gerekliliği 4.51 .50 

Duygu ve düşünce desteği 4.58 .48 
Öğrenme süreci desteği 4.53 .54 
Değerlendirme desteği 4.36 .68 

Davranışın Sergilenmesi 4.10 .59 
Duygu ve düşünce desteği 4.19 .64 
Öğrenme süreci desteği 4.11 .64 
Değerlendirme desteği 3.94 .76 
 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

gerekliliğine ait ortalamaları 4.51 olarak tespit edilmişken, davranışın sergilenmesine ait ortalamaları 4.1 

olarak tespit edilmiştir. Bu bulgudan hareketle öğrenen özerkliği davranışının desteklenme durumunun 

sergilenme durumuna göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrenen özerkliği davranışının 
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gerekliliği ve sergilenme derecesinde duygu ve düşünce desteği boyutuna ait ortalama, öğrenme süreci 

desteği ve değerlendirme desteği boyutlarına ait ortalamalara göre yüksek çıkmıştır. Bu bulgu 

doğrultusunda öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenen özerkliğini desteklemede duygu ve düşünce 

desteğine öğrenme süreci ya da değerlendirme süreci açısından yapılabilecek olan desteklere göre daha 

çok yer verdikleri söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine dair 

görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek 

amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3: Davranışın Gerekliliği ile Cinsiyet Arasında Mann-Whitney U Testi 

Cinsiyet n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kadın 32 35.66 1141.00 475.00 .37 
Erkek 34 31.47 1070.00 
 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

gerekliliğine ait ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir 

[P>0.05].bu bulgudan hareketle sınıf öğretmenleri ister kadın ister erkek olsun öğrenen özerkliğinin 

gerekliliğine dair görüşlerinin benzer olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine dair 

görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek 

amacıyla yapılan Mann-Whitney U Testi Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Davranışın Sergilenmesi ile Cinsiyet Arasında Mann-Whitney U Testi 

Cinsiyet n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kadın 32 35.77 1144.00 

472.00 .35 
Erkek 34 31.38 1067.00 
 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

sergilenmesine ait ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir 

[P>0.05].bu bulgudan hareketle sınıf öğretmenleri ister kadın ister erkek olsun öğrenen özerkliğinin 

sergilenmesine dair görüşlerinin benzer olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine dair 

görüşleri ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek amacıyla 

yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Davranışın Gerekliliği ile Yaş Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 
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Yaş n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
21-30 yaş 8 32.75 2 7.609 .02 

31-40 yaş- 41 yaş ve üzeri 31-40 yaş 16 22.44    
41 yaş ve üzeri 42 37.86    
 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

gerekliliğine ait ortalamaları ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir 

[P<0.05]. Farklılık 31-40 yaş ile 41 yaş ve üzeri olanlar arasında 41 yaş ve üzeri olanlar lehinedir. Bu 

bulgudan hareketle 41 yaş ve üzeri olan sınıf öğretmenlerin öğrenen özerliği davranışının gerekliliğine 

dair görüşlerinin 31-40 yaş arasında olan sınıf öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu, yaşın ilerledikçe 

öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine dair görüşlerinin olumlu olarak arttığı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine dair 

görüşleri ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek amacıyla 

yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Davranışın Sergilenmesi ile Yaş Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 

Yaş n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
21-30 yaş 8 17.63 2 12.605 .00 

21-30 yaş- 41 yaş ve üzeri 
31-40 yaş- 41 yaş ve üzeri 31-40 yaş 16 25.41    

41 yaş ve üzeri 42 39.61    
 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

sergilenmesine ait ortalamaları ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir 

[P<0.05]. Farklılıklar 21-30 yaş ile 41 yaş ve üzeri olanlarla 31-40 yaş ile 41 yaş ve üzeri olanlar 

arasında 41 yaş ve üzeri olanlar lehinedir. Bu bulgudan hareketle 41 yaş ve üzeri olan sınıf öğretmenlerin 

öğrenen özerliği davranışının sergilenmesine dair görüşlerinin 31-40 yaş ve 21-30 yaş arasında olan sınıf 

öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu, yaşın ilerledikçe öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine 

dair görüşlerinin olumlu olarak arttığı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine dair 

görüşleri ile kıdem değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek amacıyla 

yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Davranışın Gerekliliği ile Kıdem Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 

Kıdem n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
1-10 yıl 11 27.23 2 1.986 .37 

- 11-20 yıl 23 32.50    
21 yıl ve üzeri 32 36.38    
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Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

gerekliliğine ait ortalamaları ile kıdem değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir 

[P>0.05].bu bulgudan hareketle sınıf öğretmenleri hangi kıdemde olurlarsa olsunlar öğrenen özerkliğinin 

gerekliliğine dair görüşlerinin benzer olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine dair 

görüşleri ile kıdem değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit etmek amacıyla 

yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Davranışın Sergilenmesi ile Kıdem Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 

Kıdem n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
1-10 yıl 11 15.14 2 18.705 .00 1-10 yıl- 11-20 yıl 

1-10 yıl- 21 yıl ve üzeri 
11-20 yıl- 21 yıl ve üzeri 

11-20 yıl 23 29.35    
21 yıl ve üzeri 32 42.80    
 

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

sergilenmesine ait ortalamaları ile kıdem değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir 

[P<0.05]. Farklılıklar kıdemleri 1-10 yıl ile 11-20 yıl olanlar arasında 11-20 yıl arasında olanlar lehine, 1-

10 yıl ile 21 yıl ve üzeri olanlar ve 11-20 yıl ile 21 yıl ve üzeri olanlar arasında 21 yıl ve üzeri olanlar 

lehinedir. Bu bulgudan hareketle kıdem arttıkça öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine dair 

görüşlerinin olumlu olarak arttığı söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine dair 

görüşleri ile öğrenim durumu değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit 

etmek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: Davranışın Gerekliliği ile Öğrenim Durumu Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 

Öğrenim durumu n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
Önlisans 21 35.45 2 3.348 .18 

- Lisans 39 34.53    
Lisansüstü 6 20.00    
 

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

gerekliliğine ait ortalamaları ile öğrenim durumu değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit 

edilmemiştir [P>0.05]. Bu bulgudan hareketle sınıf öğretmenleri hangi öğrenim durumları ne olurlarsa 

olsun öğrenen özerkliğinin gerekliliğine dair görüşlerinin benzer olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine dair 

görüşleri ile öğrenim durumu değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığının tespit 

etmek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Testi Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Davranışın Sergilenmesi ile Öğrenim Durumu Arasındaki Kruskal-Wallis Testi 

Öğrenim durumu n Sıra Ort. Sd X2 p Anlamlı Fark 
Önlisans 21 42.55 2 10.227 .00 Önlisans-Lisans 

Önlisans-Lisanüstü 
Lisans- Lisansüstü 

Lisans 39 31.33    
Lisansüstü 6 15.92    
 

Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının 

sergilenmesine ait ortalamaları ile öğrenim durumu değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit 

edilmiştir [P<0.05]. Farklılıklar öğrenim durumları önlisans olanlar ile lisans olanlar arasında ve önlisans 

olanlar ile lisansüstü olanlar arasında önlisans olanlar lehine, lisans ile lisansüstü olanlar arasında  lisans 

olanlar lehine tespit edilmiştir. Bu bulgudan hareketle öğrenim durumunun artmasının öğrenen özerkliği 

davranışının sergilenmesine dair görüşlerin olumsuz yönde artmasına neden olduğu söylenebilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine ait 

ortalamaları 4.51 olarak tespit edilmişken, davranışın sergilenmesine ait ortalamaları 4.1 olarak tespit 

edilmiştir. Buradan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğinin desteklenme ve sergilenme durumlarında 

ve bu durumlara ait alt boyutlarda iyi düzeyde oldukları düşünülebilir. Ayrıca öğrenen özerkliği 

davranışının gerekliliği ve sergilenme derecesinde duygu ve düşünce desteği boyutuna ait ortalama, 

öğrenme süreci desteği ve değerlendirme desteği boyutlarına ait ortalamalara göre yüksek çıkmıştır. 

Duygu ve düşünce desteği boyutunu sırasıyla öğrenme süreci desteği ve değerlendirme desteği boyutları 

izlemektedir. Oğuz’un (2013b) araştırmasıyla araştırmanın bu bulgusu paralellik göstermektedir. Güvenç 

(2011) ise araştırmasında sınıf öğretmenlerinin özerklik desteklerinin orta düzeyde olduğunu tespit 

etmiştir. Alkın Şahin, Tunca ve Oğuz (2015) ile Özkal ve Demirkol (2014) da araştırmalarında sınıf 

öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarını gereklilik ve sergileme boyutlarında orta 

düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine ve 

sergilenmesine ait ortalamaları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir 

[P>0.05]. Oğuz (2013b) ve Bozgeyikli, Sünbül, Kesici ve Üre’nin (2003), ise araştırmasında sınıf 

öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarına ilişkin hem gereklilik hem de sergileme 

düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından kadınlar lehine tespit etmiştir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının hem gerekliliğine hem 

de sergilenmesine ait ortalamaları ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir 

[P<0.05].  Sınıf öğretmenlerinin yaşları arttıkça örenen özerkliği davranışının gerekliliği ve 

sergilenmesine ilişkin görüşler de olumlu olarak artmaktadır. 
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Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine ait 

ortalamaları ile kıdem değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir [P>0.05]. Araştırmaya 

katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine ait ortalamaları ile kıdem 

değişkeni arasında istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir [P<0.05]. Araştırma sonucuna göre 

öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesi durumu kıdem arttıkça artış göstermektedir. Özkal ve 

Demirkol (2014) araştırmalarında ise öğretmenlerin kıdemleri artıkça öğrenen özerkliğini destekleme 

davranışlarının hem gerekliliği hem de sergilemesine ilişkin görüşlerinin olumlu olarak arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliği davranışının gerekliliğine ait 

ortalamaları ile öğrenim durumu değişkeni arasında istatistiksel farklılık tespit edilmezken [P>0.05], 

öğrenen özerkliği davranışının sergilenmesine ait ortalamaları ile öğrenim durumu değişkeni arasında 

istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir [P<0.05]. Öğrenim durumu arttıkça öğrenen özerkliği 

davranışlarının sergileme durumu azalmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

 Sınıf öğretmenleri öğrencilerin öğrenen özerkliği davranışının geliştirilmesi için 

daha fazla ders ortamlarında etkinliklere yer vermelidirler. 

 Sınıf öğretmenleri öğrenme süreci ve değerlendirme boyutlarında öğrencilere 

destek olmalıdırlar. 

 Sınıf öğretmenlerinin yaş ve kıdemleri arttıkça öğrenen özerkliği davranışını 

desteklemeye ilişkin algılarının artacağı göz önüne alınmalıdır. 
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SOSYO- EKONOMİK YAPININ EĞİTİME ETKİSİ: İZMİR VE HAKKÂRİ ÖRNEĞİ 

 

Nihal Gedikoğlu, Şule Aycan 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin doğu ve batı illerinde yer alan ve ortaokul 4. Sınıfa bulunan ve 
dershaneye giden öğrencilerin aldığı eğitime sosyo-ekonomik yapının etkisini ortaya koymaktır. Bunun için şu 
parametrelere bakılmıştır; öğrencilerin yaş grubu, anne- babalarının eğitim düzeyi, mesleği, gelir düzeyi, aldığı 
harçlık miktarı, sahip olduğu çalıma odası, ısınma durumları, sahip olduğu kitap sayısı, bilgisayara sahip olma 
durumu, hedefleri, beklentileri, dershaneye başlama yaşı ve eğitimden memnuniyet durumları. Çalışmanın 
örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de ve İzmir’de dershaneye giden 120 öğrenci 
oluşturmaktadır. Seçilen gruplardan birincisi, İzmir’in Karabağlar ilçesinin sosyo-ekonomik düzeyi şehir 
ortalamasının altında olan bir mahallesindeki dershaneye giden öğrencilerden oluşmaktadır. İkinci grup ise Hakkâri 
merkezde dershaneye giden öğrenci grubu olup, bunların sosyo-ekonomik düzeyi şehir ortalamasının üzerindedir. 
Elde edilen verilere göre,  Hakkâri’de dershaneye giden öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve baba eğitim 
düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca İzmir’in gelişmiş bir şehir olması öğrencilerin kariyer bilincini 
olumlu etkilemiştir ve bu durum kariyer planlamalarında farklı meslek gruplarına yer veriyor olmalarından açıkça 
gözlenmektedir. Dershaneye gitmenin ailelere belli bir maddi yükümlülüğü bulunduğundan, elde edilen bulgulara 
göre İzmir’de Hakkâri’ye göre eğitime daha çok önem verildiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: sosyo-ekonomik düzey, dershane, eğitim. 

 

 

Giriş 

Şimşek, Doymuş ve Bayrakçeken’in (2010: 3) yaptıkları çalışmalarında ‘’işbirlikli öğrenme 

yönteminin kırsal kesimdeki uygulaması’’ incelenmiştir. Buna göre, özellikle kırsal kesimde, gelenek 

göreneklerine bağlı utangaç öğrenciler, grupla birlikte çalışmaktan hoşlanmazlar. Bu tür öğrencilere baskı 

yapılmamalı, onlara zaman tanınmalıdır, sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum kırsal bölge öğretmenlerinin 

öğrenciler üzerinde farklı eğitimsel problemlere dikkat etmesi gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır.  

Aydın (Tarihsiz: 64) da yaptığı çalışmasında şu sonuçlara ulaşmıştır: aydın köylerin “dış dünya” 

ile ilişkilerinin arttığı ve kent ya da “dış dünyanın” artık köylülere uzak bir kavram olmaktan çıktığı 

dikkate alınırsa, örgün eğitime atfedilen değerlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Sarı (2011: 74) çalışmasında, öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılım düzeyleri, sınıf ve başarı 

düzeyine göre anlamlı bir fark göstermemiş, ancak ders dışı etkinliklere katılım düzeylerinde öğrenim 

görülen okulun sosyo-ekonomik durumu,  ailenin gelir düzeyi,  anne-baba eğitim düzeyi, cinsiyet ve 

herhangi bir sosyal kulüpte görev alma bakımından öğrencilerin katılım puanları arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı farklılıklar olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin bulunduğu yaşam alanının sosyo-ekonomik 

yapısı, onları etkileyebilmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik yapı öğrencinin daha az eğitim 

materyallerine ve eğitim ortamlarına sahip olmasına sebep olmaktadır. Bu durum farklı bölgelerde 

yaşayan öğrenciler için fırsat eşitsizliğine neden olmaktadır. Kırsal kesimdeki ve kent merkezlerindeki 

okullar arasında oluşan her türlü öğretimsel farklılık ortadan kaldırılmalıdır (Acat, Karadağ ve Kaplan, 

2012: 108). Buradan yola çıkarak çalışmanın amacı; farklı bölgelerde yaşayan öğrencilerin bölgeden 

kaynaklanan imkânlarının farklılık durumlarını ortaya koymaktır.  

Yöntem 

Bu çalışma tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (İşeri, 2010: 473). 

Yapılan araştırmada da farklı bölgelerde yaşayan öğrencilerin imkânlarının karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. Tarama modellerinde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1999: 77). Bu nedenle çalışma var olan bir durumu 

var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçladığından tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de ve İzmir’de dershaneye 

giden 120 öğrenci oluşturmaktadır. Seçilen gruplardan birincisi, İzmir’in Karabağlar ilçesinin sosyo-

ekonomik düzeyi şehir ortalamasının altında olan bir mahallesindeki dershaneye giden öğrencilerden 

oluşmaktadır. İkinci grup ise Hakkâri merkezde dershaneye giden öğrenci grubu olup, bunların sosyo-

ekonomik düzeyi şehir ortalamasının üzerindedir. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak öğrencilerin betimsel durumlarını ortaya koyan anket kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo:1’’öğrencilerin yaşlarına ait veriler’’ 

Yaş 14 15 16 17 18 19 
İzmir 50 10  - - - - 
Hakkâri 46 12  - 1 - - 
 

Hakkâri ve İzmir illerinde okula başlama yaş grubunda herhangi bir gecikme ya da erken okula 

başlama gibi bir durumun olmadığı anket sonuçlarından gözlenmektedir. 

Tablo:2’’Annenin eğitim düzeyine ait veriler’’ 
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Annenin eğitim 
düzeyi 

Okuma yazma 
biliyor 

İlköğretim 
öğretim  

Orta öğretim Üniversite Okuma yazma 
bilmiyor 

İzmir 11 35 13 2 - 
Hakkâri 18 23 11 2 6 

 
İzmir’de yaşayan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin Hakkâri’deki annelere göre daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu durum öğrencilerin eğitimlerine etki edebilmektedir. Öğrenci eğitimli 

bir anne ile sosyal öğrenmelere daha fazla sahip olabilmektedir. Özellikle öğrenci, eğitimi sırasında 

annesinden aldığı yardımlarla eğitiminde daha iyi performans gösterebilmektedir. Hakkâri’de okuma 

yazma bilmeyen annelerin olması öğretmenleri de zor duruma düşüren bir durumdur. Bu zorluk özellikle 

okuma yazma çağındaki öğrenciler için hissedilmektedir. Ayrıca bölgede ağırlıklı olarak Kürtçe 

konuşulması sonucu yer yer Türkçe bilmeyen velilerle karşılaşılmaktadır. Bu durum öğretmenin veliyle 

iletişimine engel olmaktadır. 

Tablo:3’’Babanın eğitim düzeyine ait veriler’’ 

Babanın eğitim 
düzeyi 

Okuma yazma 
biliyor 

İlköğretim öğretim  Orta öğretim Üniversite Okuma yazma 
bilmiyor 

İzmir 3 40 15 2 - 
Hakkâri 5 9 22 20  1 

 
Babanın eğitim düzeyinden elde edilen verilerine göre Hakkâri’deki babaların eğitim düzeyi daha 

yüksektir. Veriler dershanelerden elde edildiği için Hakkâri’ de çocuklarını dershaneye yollayan babaların 

eğitim düzeyleri yüksek bireyler olduğu ortaya çıkmaktadır. Şehrin sahip olduğu ekonomik yapıya 

bakılacak olursa eğitimsel yapının düşük olduğu görülmektedir. Dershanedeki öğrencilerin birçoğunun 

babasının eğitim düzeyinin yüksek olması bilinçli bireylerin çocuklarının okuması konusundaki 

istekliliğini ortaya çıkmaktadır. İzmir’de ise elde edilen veriler ekonomik düzeyin düşük olduğu bir 

semtten elde edilmiştir. Buradan şu sonuç elde edilebilir. İzmir’de eğitim düzeyi düşük bireyler de 

çocuklarını dershaneye yollayarak iyi bir eğitim görmelerini desteklerlerken, Hakkâri’de bu bilince 

yalnızca eğitim düzeyi yüksek olan babalar sahiptir.  

Tablo:4’’Ailenin aylık gelirine ait veiler’’ 

Ailenin 
aylık geliri 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 Daha fazla yok 

İzmir 31 12 8 2 - - - 2 4 
Hakkâri 18 14 13 8 1 1 1 - 3 

 

Burada verilen cevaplar yine babanın eğitim düzeyinde elde edilen verilerle benzemektedir. Buna 

göre Hakkâri’de çocuklarını dershaneye yollayan ailelerin gelir durumu daha yüksektir ki bu eğitim 

düzeylerinin yüksek yani iyi birer iş grubuna sahip olmalarının sonucudur. Babaların eğitim durumunun 

incelendiğinde, Hakkâri’de eğitimli babaların çocuklarını dershaneye yolama eğiliminde olduğu ortaya 
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çıkmıştır. Dolayısıyla Hakkâri’de çocuğunu dershaneye yollayan velilerin gelir durumu da daha yüksek 

çıkmıştır. 

Tablo: 5’’ev hanımı anne sayısına ait veriler’’ 

 Ev hanımı anne sayısı 

İzmir 54 

Hakkâri 54 

 
İzmir ve Hakkâri’de elde edilen verilere göre ev hanımı anne sayısının ne batı illerinde ne de 

doğu illerinde bir farklılık göstermediği ortaya çıkmaktadır. Bu durum ataerkil toplumun kadının eğitim 

ve iş hayatında çok fazla yer alamamasının sonucudur. Ülke şartları karşılaştırıldığında bu sayının batı 

illerinde daha fazla olması beklenmektedir, fakat elde edilen veriler İzmir ilinde daha kırsal kesimde elde 

edilmiştir.  

Tablo:6’’Babanın mesleğine ait veriler’’ 

Baba mesleği Memur Şoför Esnaf Serbest meslek İşçi Vefat etmiş 
Hakkâri 33 1 7 7 5 5 

 
İzmir baba mesleği: 

 Belediye işçisi, öğretmen, oto elektrik, esnaf, tornacı, şoför, bekçi, dekorasyon, otomotiv, fabrika 

işçisi, inşaat, aşçı, boyacı, garson, reklam, marangoz, derici, nakliye, kaynakçı, büro döşemecisi, yedek 

parçacı, çaycı, tekstil, uzman çavuş, pvc kaplayıcısı, kompresör,  işçi, 3 emekli, 1 öğretmen. 

Hakkâri’de yaşayan babaların meslek grubu ağırlıklı olarak memurluktur. Dershaneye çocuklarını 

gönderen ailelerin genelde eğitimli bireyler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani Hakkâri’de eğitimli 

bireylerin, çocuklarını eğitmek gayesinde olduğu gözlenmektedir. İzmir’de ise çok çeşitli baba meslekleri 

gözlenmektedir. Bu durum illerin farklı ekonomik yapılarının olduğunun da göstergesidir. İzmir’ de farklı 

iş sektörleri bulunurken Hakkâri’ de yalnızca  devlet dairelerinde memur olmak sık karşılaşılan bir iş kolu 

olarak gözlenmektedir. Hakkari’de görev yapan öğretmen, doktor, hemşire gibi kamu personeli 

görevlerinin ilk yıllarını burada geçirdikten sonra daha gelişmiş yerlere atanmaktadırlar. Dolayısıyla bu 

kişilerin dershaneye gidecek yaşta çocukları yoktur. Mesleki açıdan kısıtlı bir ilde yaşıyor olmak 

öğrencilerin bakış açılarını daraltabilecek bir durumdur. Bunu sorgulamak amacıyla öğrencilerin seçmek 

istedikleri mesleklerin de sorgulandığı bir maddeye de yer verilmiştir.   

Tablo:7’’Öğrencilerin kaç kardeş olduklarına ait veriler’’ 

 1 2 3 4 5 6 7 Daha fazla 
İzmir 7 30 14 5 1 1 1 1 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

681 

Hakkâri  2 18 14 9 3 9 4 

 
Gözlendiği üzere Hakkâri’de sahip olunan kardeş sayısı çok fazladır. Bu durum öğrencileri maddi 

ve manevi olarak zor duruma düşürebilmektedir. Hakkâri’de çocukların eğitimli birer birey olmasına 

engel olabilecek durumlardan bir tanesi, ailelerin çocuk sayısının fazla olmasından dolayı onları okutmak 

istememesidir. Bu durumda aile çocuğunun eğitim görmesini çok da desteklememektedir. İzmir ilinde ise 

durum farkıdır. Öğrencilerin kardeş sayısı azdır ve dolayısıyla öğrenci eğitim görme konusunda 

ailesinden yeterli desteği hem maddi hem de manevi açıdan rahatça görebilmektedir. Oysa eğitimde 

verilen ailevi desteğin payı büyüktür. Hakkâri’de ise bu durum yetersizdir.  

Tablo:8’’öğrencilerin düzenli harçlık alıp almadıklarına dair verilen cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 50 10 
Hakkâri 33 27 

 
Alınan düzenli harçlık konusunda farklılık gözlenmektedir. Karşılaştırılan iki bölgedeki ailelerin 

ekonomik düzeylerinin benzer olmasına karşın İzmir’de aileler dershaneye giden çocuklarını büyük 

ölçüde harçlıksız bırakmamaktadır. Burada kardeş sayısının etkisi bulunabilir.  

Tablo:9’’Öğrencilerin kendilerine ait odalarının bulunup bulunmamasına dair verdikleri 

cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 42 18 
Hakkâri 29 31 
 

Öğrencinin kendine ait odasının bulunması, onların eğitimi için faydalı bir durumdur. Dershaneye 

giden hem Hakkâri’ deki öğrenciler hem de İzmir’deki öğrenciler bu imkâna sahiptir. Ekonomik 

yeterliliğe göre karşılaştırmak gerekirse, İzmir’ de anketin yapıldığı bölgede bu imkânlara sahip olmak 

Hakkâri’deki ailelere göre daha zordur. Fakat buna rağmen İzmir’de kendine ait odası bulunan öğrenci 

sayısı daha fazladır. Bu durum İzmir’de eğitime verilen ailevi desteğin fazlalığını ortaya koyan bir diğer 

durumdur. Burada da kardeş sayısının etkisini gözlemyelebilmekteyiz. 

Tablo:10’’öğrencilerin kaloriferli evde oturup oturmadıklarına dair verdikleri cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 1 59 
Hakkâri 24 36 

 
Hakkâri ilinde karasal ve İzmir ilinde Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğünden, memurlarını bir 

kısmının lojmanlarda yaşamasından dolayı, Hakkâri’de kaloriferli evde yaşama oranın yüksek olması 

normaldir. 
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Toblo:11’’’ öğrencilerin evde ders çalışırken kimden yardım aldıklarına dair verdikleri 

cevaplar’ 

 Anneden Babadan Abla Ağabey Hiç kimseden 
İzmir 12 9 9 8 30 
Hakkâri 2 7 10 10 29 

 
İzmir’de anne ve babadan alınan eğitimsel yardım Hakkâri’ye göre daha fazladır. Bu 

durum Hakkâri’de ailelerin eğitiminin yetersizliğini göstermektedir. Önceki maddelerde 

Hakkâri’deki annelerin çoğunun eğitim düzeyinin düşük olduğu gözlenmişti. Hakkâri’de 

eğitimsel yardımın ağırlıklı olarak ağabey ve abladan alındığı gözlenmektedir. Ama genele 

bakılırsa ailevi yardım her iki ilde de yeterli oranda alınmamaktadır. Aileler çocukların 

eğitiminde dershaneyi yeterli olarak gözlemlemekte ve bireysel yardımı çok da gerekli 

görmemektedir. 

Tablo:12’’Öğrencilerin kaynak kitap sayılarına dair verdikleri cevaplar’’ 

 1 2 3 4 5 Daha fazla 
İzmir 2 9 17 6 3 24 
Hakkâri - 3 4 7 5 37 

 
Kaynak yeterliliği açısından belli bir fark gözlenmemektedir. Maddi yeterliliğe göre bakılırsa, 

daha zor imkânlara sahip olan İzmir’deki öğrenciler,   Hakkâri’deki en iyi imkânlara sahip öğrencilerle, 

kaynak kitap konusunda hemen hemen aynı imkânlara sahiptir. 

Tablo:13’’öğrencilerin kendilerine ait bilgisayarlarının olup olmadığına dair verdikleri 

cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 44 16 
Hakkâri 19 41 
 

İzmir’de bilgisayara sahip öğrenci sayısı Hakkâri’dekilere göre daha fazladır. Bu durum 

İzmir’deki öğrencilerin eğitimi için artı bir durumdur. Yapılandırmacı eğitim ışığında, günümüzde eğitim 

için bilgisayar çok gerekli bir materyaldir. Gözlemlendiği üzere, İzmir’deki velilerin maddi imkânlarının 

az olmasına rağmen bu farkındalık daha fazladır. 

Tablo:14’’Öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre verdikleri cevaplar’’ 

 Ayda 1 tane Ayda 2 tane  Ayda 3 tane  Ayda 4 tane Daha fazla 
İzmir 16 19 3 8 - 
Hakkâri 15 16 7 12 2 
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Hakkâri’de yaşayan öğrenciler, İzmir’deki öğrencilere göre daha fazla kitap okumaktadır. Bu 

durum Hakkâri’deki velilerin eğitimi yüksek bireyler olmasından kaynaklanmaktadır. Hakkâri’de ağırlıklı 

olarak Kürtçe kullanılması öğrencilerin eğitimlerinde onları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumu 

ortadan kaldırmak amacıyla Hakkâri’deki velilerin özellikle çocuklarının kitap okumasına önem verdiği 

gözlenmektedir. 

Tablo:15’’Öğrencilerin dershaneye başladığı sınıflara dair verdikleri cevaplar’’ 

 4.Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 
İzmir 1 - 8 23 27 
Hakkâri 7 9 19 3 20 

 
Yukarıda okunan kitap sayısına dair elde edilen verilere benzer bir sonuç dershaneye başlama 

yaşında da elde edilmiştir. Buna göre Hakkâri’de çocuğunun eğitimini destekleyen veliler onları erken 

yaşlarda dershaneye yollama eğilimindedir. Bu durumda yine halk arasında ağırlıklı olarak Kürtçenin 

konuşuluyor olmasının eğitimde yarattığı farklılığı ortadan kaldırmayı amaçladığı söylenebilir. Fakat bu 

durum sadece dershaneye çocuğunu gönderen maddi imkânları yüksek veliler için geçerli olmaktadır. 

Örneğin İzmir’de gelirin düşük olduğu bölgede elde edilen verilere göre dershaneye erken gönderme 

eğiliminin olmadığı gözlenmektedir. Bu durum maddi yetersizliklerle ilişkilendirilebilir. 

Tablo:16’’Öğrencilerin ilköğretim I. Kademede değiştirdikleri öğretmen sayısına göre 

verdikleri cevaplar’’ 

 1 2 3 4 5 Daha fazla 
İzmir 15 9 10 5 4 15 
Hakkâri 3 6 8 5 14 21 

 
Hakkâri ilindeki öğrenciler doğudaki diğer illerde de karşılaşılan problemlerle karşı karşıyadır. 

Bölgedeki farklı sorunlar, öğretmenlerin bölgede daha az kalmalarına neden olmaktadır. Hakkâri’de de 

sınıf öğretmeni olarak çalışan öğretmeneler kısa zaman da bölgeden ayrılma eğiliminde bulunmaktadır. 

Bu durum öğrencilerin okuma yazma öğrenmek için en kritik olan dönemini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Öğrenciler ve veliler bu açığı kapatmak için sonraki süreçte çok fazla çaba sarf etmek 

zorunda kalmaktadırlar. Oysaki İzmir’deki öğrenciler böyle bir problemle karşılaşmamaktadırlar. 

Tablo:17’’Öğrencilerin okul derslerinde projeksiyon, bilgisayar vb. aletler kullanıp 

kullanamadığına dair verdikleri cevaplar? 

 Evet Hayır 
İzmir 41 19 
Hakkâri 43 17 

 
Okulların eğitimsel materyal açısından bir farklılığa sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo:18’’ öğrencilerin aldığınız eğitimden memnun olup olmadığına dair verdikleri 

cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 47 13 
Hakkâri 50 10 

 
Öğrenciler her iki ilde de aldığı eğitimden memnun bulunmaktadır. Hakkâri’de bulunan bir 

öğrenci de İzmir’ de bulunan öğrenci de aynı ya da benzer olanaklara sahiptir.  

Tablo:19’’Öğrencilerin SBS’de başarılı olacağına inanıp inanmadıklarına dair verdikleri 

cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 55 5 
Hakkâri 53 7 

 
Eğitimden memnun olma konusunda elde edilen verilerin bir benzeri de buradan elde edilmiştir. 

Öğrenciler SBS’de başarılı olacaklarına inanmaktadırlar.  

Tablo:20’’öğrencilerin hangi tür liseye gitmek istediklerine dair verdikleri cevaplar’’ 

 Fen 
Lisesi 

Sosyal 
Bilimler 
Lisesi 

Anadolu 
Öğretmen 
Lisesi 

Anadolu 
Lisesi 

Sağlık 
Meslek 
Lisesi 

Ticaret 
Lisesi 

Endüstri 
Meslek 
Lisesi 

Kız 
Meslek 
Lisesi  

Spor 
Lisesi 

 
Hayır 

İzmir 5 - 5 31 18 1 6 3 1 1 
Hakkâri 20 1 14 12 15 - 1 1 3 - 

 
 Öğrencilerin hem İzmir hem de Hakkâri’de aynı liselere yöneldiği gözlenmektedir. Bu 

durum çeşitlenen ve öğrencilerin başarı durumlarına göre yönelmelerini amaçlayan liselerin 

gerekli işlevi görmediğini ortaya koymaktadır. Öğrenciler eskisi gibi ağırlıklı olarak Anadolu 

Lisesi, Sağlık Meslek Lisesini ve Fen Lisesini hedeflemektedirler. Özellikle açılan Sosyal 

Bilimler Lisesi öğrencilerin sahip olduğu zekâ alanına göre yönelmesini amaçlayarak açılan 

liselerden biridir. 

Tablo:21’’Öğrencilerin ‘Ailen hangi tür liseye gideceğin konusunda seni yönlendiriyor 

mu?’ sorusuna verdikleri cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 43 17 
Hakkâri 54 6 

 
Öğrencilerin tamamı lise konusunda ailesi tarafından yönlendirilmektedir. 
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Tablo:22’’Öğrencilerin ‘Gelecekte sahip olmak istediğin mesleği belirledin mi?’ sorusuna 

verdikleri cevaplar’’ 

 Evet Hayır 
İzmir 54 6 
Hakkâri 51 9 

 
Öğrenciler gelecekte sahip olma istediği mesleği belirlemiştir. Bu konuda öğrenciler arasında 

farklılık gözlenmemektedir. 

Tablo:23’’ Öğrencilerin ‘Gelecekte hangi mesleğe sahip olmak istiyorsun?’ 

sorusuna verdikleri cevaplar’’ 

İzmir’de seçilen meslekler Frekanslar Hakkâri’de seçilen 
meslekler 

Frekanslar 

Doktor 12 İnşaat sektörü 1 
Sanatçı 1 Eczacı 1 
Mühendis 4 Öğretmen  7 
Öğretmen 14 Moda tasarımcısı 1 
Hemşire 6 Avukat 5 
Polis 4 Hâkim 1 
Endüstri tasarımı 1 Bilgisayar mühendisi 4 
Bilim adamı 1 Basketbolcu 1 
Jeolog 1 Futbolcu 2 
Televizyoncu 1 Doktor 24 
Fotoğrafçı 1 Hemşire 4 
Pilot 1 Hemşir 2 
Futbolcu 1 Diş hekimi 1 
Kaptan 1 Sağlık personeli 1 
Ambulans şoförü 1   
Deniz subayı 1   
Hakem 1   
Astsubay 1   
Tıbbi malzeme yapımı 1   
Aşçı 1   
Laborant 1   
Avukat 1   
Kimyacı 1   

Edilen sonuçlara göre İzmir de öğrencilerin sahip olmak istedikleri meslek gruplarının çeşidi daha 

fazladır. Hakkâri’de elde edilen verilere göre ise seçilen meslekler en bilinen mesleklerdir. Bu durum 

sahip olunan çevrenin mesleki seçimleri etkilediğinin bir göstergesidir. 

Tablo:24’’Öğrencilerin ’Ailen ders çalışman konusunda seni yönlendiriyor mu?’ 

sorusuna verdikleri cevaplar’’ 

 Evet  Hayır 

İzmir 46 14 
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Hakkâri 49 12 

 
Öğrenciler ders çalışma konusunda aileleri tarafından yönlendirilmektedirler. 

Tablo:25’’ Öğrencilerin ‘Boş zamanlarında ders çalışmak için dershaneye geliyor musun?’ 

sorusuna verdikleri cevaplar’’ 

 Evet Hayır 

İzmir 27 33 

Hakkâri 36 24 

 
Öğrenciler ders çalışmak için boş zamanlarında dershaneye gelmektedir ve bu konuda Hakkâri ve 

İzmir’de bir farklılık gözlenmemektedir. 

Tablo:26’’ Öğrencilerin ‘Dershaneye gitmeden de başarılı olabileceğine inanıyor musun?’ 

sorusuna verdikleri cevaplar’’ 

 Evet Hayır 

İzmir 39 21 

Hakkâri 41 19 

 
Öğrenciler dershaneye gitmeden de başarılı olacağına inanmaktadırlar ve bu konuda iki il arsında 

büyük bir farklılık gözlenmemektedir. 

Sonuçlar ve Öneriler 

Elde edilen verilere göre,  Hakkâri’de dershaneye giden öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve 

baba eğitim düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca İzmir’in gelişmiş bir şehir olması öğrencilerin 

kariyer bilincini olumlu etkilemiştir ve bu durum kariyer planlamalarında farklı meslek gruplarına yer 

veriyor olmalarından açıkça gözlenmektedir. Dershaneye gitmenin ailelere belli bir maddi yükümlülüğü 

bulunduğundan, elde edilen bulgulara göre İzmir’de Hakkâri’ye göre eğitime daha çok önem verildiği 

bulunmuştur. Buna göre velilerin yaşadığı bölge, maddi gelir ve eğitim seviyesi öğrencilerin dershaneye 

gitme durumunu etkilemektedir. Bu durumların ortadan kaldırılarak eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanmasının gerekliliğinden yola çıkarak farklılıkların önüne geçilmelidir.  

Araştırmada sosyo-ekonomik yapının dikkate alınması yoluyla verilerin elde edilmesi daha net 

sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Buna göre yapılacak olan başka araştırmaların bu gibi ölçütlere dikkat 

etmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin yedinci sınıf 
cebir öğretiminde öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisini incelemektir. Deneysel araştırma ön test-son 
test kontrol gruplu deneme modeline göre tasarlanmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde 
yer alan bir devlet okulunda öğrenim gören 30 deney, 30 kontrol olmak üzere toplam 60 yedinci sınıf öğrencisi 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 
öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini ölçmek için Chelsea Tanılayıcı Cebir Testi kullanılmıştır. Bilgisayar 
yazılımı destekli etkinlikler GeoGebra programı ile hazırlanmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 
paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise Shapiro-Wilks normallik testi, İlişkili Örneklemler t-Testi, 
İlişkisiz Örneklemler t-Testi ile Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Deneysel araştırmanın sonuçlarına göre, 
deney grubu öğrencilerinin Chelsea tanılayıcı cebir testi ortalama puanlarıyla, kontrol grubu öğrencilerinin puanları 
arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Cebirsel Düşünme, Çoklu Temsil, Çoklu Temsil Temelli Öğretim 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of computer software assisted multiple representation based 
instruction on students’ levels of algebraic thinking in the seventh grade algebra instruction. Pretest-posttest control 
group experimental design was used in the study. The study was conducted with total 60 seventh grade students 
receiving education at the public school in Buca, İzmir in 2014-2015 school year. There were 30 students in the 
experimental group and 30 students in the control group.  The quantitative research method was used in the study. 
Chelsea Diagnostic Algebra Test was used to assess students’ levels of algebraic thinking. Computer software 
assisted activities were prepared with GeoGebra. SPSS 15.0 package software was used in the analysis of the 
obtained data. Shapiro-Wilks homogeneity test, Dependent-Samples t Test, Independent-Samples t Test and Mann-
Whitney U Test were used in the analysis of the data. As a result of the experimental research, there was a 
significant difference between experimental and control group in terms of Chelsea Diagnostic Algebra Test average 
scores on behalf of experimental group. 

Key Words: Algebraic thinking, multiple representation, multiple representation based instruction 
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1. GİRİŞ 

Matematik ve öğretimi düşünüldüğünde cebirin özel bir yeri vardır. Çünkü cebir öğrencilerin 

matematiği anlamasında, matematiksel düşünmesinde ve matematik okuryazarı olmalarında oldukça 

önemlidir. Cebir okul matematiğinde önemli bir konu olmasa da okul matematiğini bütünleştirme de 

önemli bir anahtar kavramdır (NCTM, 2000). Stacey ve MacGregor (1997)’a göre, cebir öğrencilere 

soyut düşünmenin ve mantıksal çıkarım yapmanın kapılarını aralar. Lacampagne (1995),“cebir, 

matematiğin dilidir. O, tam manasıyla öğrenilmesi durumunda, ileri matematiksel konular için kapılar 

açar. O, öğrenilememesi durumunda üniversite ve teknolojiye dayalı kariyer kapılarını kapatır...” 

demiştir (akt. Dede ve Argün, 2003:180). Cebir, matematiğin geniş bir kültürünü içine alan küçük bir 

kültürü oluşturur. Öğrenciler, eski kültürden yani aritmetikten bu yeni kültüre yani cebire geçerken 

zorlanmaktadır. Kısaca kendisini bu yabancı kültürün (cebir) içerisinde bulan öğrenciler “kültürel şok” 

olarak adlandırılabilecek bir ortama girmektedirler (Lee, 1996). Cebir bilgileriyle ilgili olarak 

öğretme/öğrenme güçlüklerinin olduğu yüzlerce yıl öncesinde fark edilmeye başlanmış fakat sorunların 

ne olduğu anlaşılamamıştır. Bu bağlamda, günümüzde bile çok sayıda öğrenci temel cebir bilgilerini ve 

becerilerini edinerek gerekli yeterlikleri edinememektedir (Ersoy ve Erbaş, 2005:20). Ülkemiz Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı [EARGED] 2006 

yılında, içinde cebir müfredatında bulunduğu bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan raporda öğrencilerden 

bazılarının birinci derecen cebirsel sözel ifadeleri içeren problemleri aritmetik işlemler kullanarak 

çözebildiklerini ancak birinci dereceden denklemlerin çözümlerini bulamadıkları ve cebirsel ifadeleri 

anlamakta belirli zorluklara sahip oldukları ifade edilmiştir.  

Cebir öğrenebilmenin temelinde yer alan güçlük ise öğrencilerin cebirsel düşünce yapılarının tam 

olarak anlaşılmasıyla aşılabilir. Bu noktada ise cebirsel düşünebilme kavramı ortaya çıkar. Nitekim 

cebirsel düşünme, problem çözme, akıl yürütme, gösterimleri kullanma, değişkenleri anlama, sembolik 

gösterimlerin anlamını açıklama, matematiksel fikirlerin gelişimi için modellerle çalışma, gösterimler 

arasında dönüşüm yapma becerilerini içerir (Kaf, 2007:10). Cebirsel düşünme, birçok farklı sayıdaki 

düşünme türlerini de içine alan genel bir terimdir. Çok sayıdaki bu düşünme türleri ilişkisel düşünme ve 

fonksiyonel düşünme şeklinde iki farklı forma ayrılabilir (Blanton ve Kaput, 2005). İlişkisel düşünme 

genel aritmetik olarak adlandırılır, numaralar veya ifadelerin özellikleri ile ilgilidir. Bu özellikler, parite 

ilişkileri, eşitlik fikirleri ve tersine çevirme özelliklerinden oluşur. Fonksiyonel düşünme ise anlama, 

kullanma veya sentez yapma ilişkilerinin herhangi bir formunu içine alan sembol, grafik veya tabloları 

içerir (Hernandez, 2010:12). Smith ve Phillips (2000) cebirsel düşünmeyi bir yetenek olarak (a) problem 

durumları içerisindeki değişim miktarını tespit etmek ve bu değişkenleri açıklamak; (b) tablolar, grafikler 

ve sembolik ifadeler şeklinde sunulan ilişkileri belirleyerek değişim oranlarını açıklamak; (c) temsiller 

arasında bağlantıları yapmak ve bu bağlantıların genelini düşünmek; (d) çoklu şekillerdeki cebirsel 
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ifadelerin denkliğini anlamak; (e) en önemlisi, cebirsel ifadelerin mantığını elde etmek ve denklemler 

bağlamında bunu ortaya çıkarmak şeklinde ifade etmiştir (akt. Trybulski, 2007:19). 

Matematiksel kavramların özellikle cebirsel yapı içerikli kavramlarının öğrenciler tarafından 

kavramsal olarak anlaşılabilmesi için araştırmacıların önerdiği en etkili yöntemlerden biri, öğretimde 

çoklu temsillerin kullanılmasıdır (Sevimli, 2009:9). Nitekim dünyanın her yerinde evrensel bir değere 

sahip matematiksel dilin çoklu gösterimleri hem öğrenmeyi anlamlı hale getirmesi hem de yeni 

öğrenmelere kolaylık sağlaması açısından değerlidir (NCTM, 2000; 2008).  Çoklu temsil yaklaşımı 

matematik öğretimi ve öğrenimini etkileyen önemli bir faktördür. Bu yaklaşım, matematiksel ilişki, 

kavram veya kuralın sözle, grafikle, tabloyla ya da cebirsel sembol olarak sunulması diye düşünülebilir 

(Durmuş ve Yaman, 2002). Birçok eğitimci özellikle çoklu temsil temelli uygulamaların öğrencilerin 

matematikteki soyut kavramları daha iyi anlamasına yardımcı ortamlar hazırladığını savunmaktadır 

(Driscoll, 1999; Goldin, 2004; McGowan ve Tall, 2001). Çoklu temsilleri kullanmanın önemi 

öğrencilerin matematik eğitimi boyunca vurgulanmalıdır. Özellikle günümüzde teknolojik araçlar artık 

öğrencilerin çoklu temsilleri kullanabilmelerine yönelik daha fazla ve farklı deneyimler yaşamalarına 

fırsat tanımaktadır. Bugün birçok yazılım paketi öğrencilere bir işlevi eş zamanlı olarak tablo, grafik ve 

denklem şeklinde görüntülemelerine imkân sağlamaktadır (NCTM, 2000:69). Schultz ve Waters (2000)’a 

göre çoklu temsil yaklaşımı kavramsal anlamayı geliştirdiği gibi öğrencileri daha yüksek seviyede 

matematik yapmak için hazırlar. Gerçek dünya matematiğine başvurur. Etkili olarak daha fazla teknoloji 

kullanımını sağlar ve öğrencileri farklı öğrenme stillerine adapte eder. 

Çıkla-Akkuş (2004) çoklu temsil temelli öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin cebir 

performansına etkisini araştırdığı çalışmada, çoklu temsil temelli öğretim sayesinde öğrencilerin cebir 

problemleri için farklı temsil biçimlerini kullanabildiklerini ve bunlardan verilen duruma en uygun 

olanını seçebildiği sonucuna ulaşmıştır. Bilgisayar yazılımları destekli geliştirilen çoklu temsillerin, 

klasik anlamda kullanılan çoklu temsillere oranla problemin derinlemesine incelenmesine yardımcı 

olduğunu belirten Özdemir (2012) de teknoloji/bilgisayar yazılımı destekli çoklu temsil temelli öğretimin 

önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca bu konuda Akkoç (2006), çok sayıda cebirsel ifade ve grafik örneklerini 

hızlı şekilde üretmesi, öğrencilere denemeler yapıp sonuçlara varma imkânı tanıması ve temsiller arası 

bağları vurgulaması açısından teknolojik imkânlar öğrencilerin kavram görüntülerini zenginleştireceğini 

belirtmiştir. Hwang et al., (2007) teknoloji destekli çoklu temsil uygulamaların öğrencilerin 

detaylandırma yeteneklerinin gelişimine yardımcı olduğu ve başarılı bir matematiksel problemin 

çözümünde önemli bir anahtar rol üstlendiğini dile getirmiştir.  

Tall ve Thomas (1991), dinamik cebir modülleri ile öğretim yapılan öğrencilerin cebirde çok 

yönlü düşünme becerisini kazanmada geleneksel öğretim yapılan öğrencilere göre daha başarılı oldukları 

ve cebir kavramlarını yapılandırma da daha az hata yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bilgisayar cebir 

yazılımlarının kullanımı; öğrenme, deneyim kazanma, cebir konularını anlama ve kavramsal iç görü 
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geliştirme için elverişli bir ortam oluşturduğu ve farklı temsilleri özellikle grafiksel ve cebirsel temsilleri 

aynı anda kullanmaya olanak sağladığı belirtilmektedir (Drijvers, 2003). Bağdat (2013) yaptığı çalışma 

sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun SOLO Taksonomisine göre ilişkilendirilmiş yapı seviyesinin 

altında yer aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin en çok zorlandıkları beceri sembolleri ve cebirsel ilişkileri 

kullanma becerisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Çelik (2007), SOLO taksonomisine göre 

yaptığı analiz sonucunda, çoğu öğretmen adayının sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma, çoklu 

gösterimlerden yararlanma ve genellemeleri formül etmede ilişkilendirilmiş yapı düşünme seviyesinin 

altında yer aldığını vurgulamaktadır. Ayrıca öğrencilerin cebirsel düşünme açısından düzey-1 seviyesinde 

yığıldığı ve yığılmanın en az olduğu düzeyin ise düzey-4 seviyesi olduğu saptanmıştır (Öner-Sünkür, 

İlhan ve Kılıç, 2012). 

1.1.Problem Durumu 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programında (MEB, 2013) 

öğrencilerin somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak 

matematiksel düşüncelerini ifade edebilecekleri, somut ve soyut temsil biçimleri (tablo, grafik, denklem, 

şekil, somut modeller, semboller, gerçek yaşam durumları, vb.) arasında ilişkilendirme yapabilecekleri 

ortamların hazırlanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun için dikkate alınması gereken bazı 

göstergeler şu şekilde belirtilmiştir:  

 Matematiksel kavram ve kuralları farklı temsil biçimleriyle gösterme. 

 Matematiksel kavram ve kuralların farklı temsil biçimlerini birbiriyle ilişkilendirme ve 

birbirine dönüştürme. 
 
Çoklu temsil temelli öğretimin etkinliğini artırmak için öğretmenin matematiksel bilginin çeşitli 

temsilleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Örneğin, “Elimdeki 6 balondan 2 tanesi patladı. Kaç 

balonum kaldı?” ifadesi sözel temsili, gerçekten 6 balondan 2’sinin patlatılması olayı gerçek hayat 

durumu, balon yerine kullanılacak 6 nesneden 2 tanesinin ayrılarak modellenmesi somut nesneler, çeşitli 

şekillerin ya da resimlerin kullanılması resimle temsil, 6-2=? eşitlik ya da denklemler de sembolle temsili 

ifade etmektedir (Olkun ve Toluk-Uçar, 2006:11). Örnekten de anlaşılacağı üzere matematiksel 

kavramların ve modellerin inşasında çoklu temsillere olan gereksinim kaçınılmazdır. Bundan dolayı çoklu 

temsillerin öğrenme ortamlarına aktarılmasında öğreticilere önemli görevler ve sorumluluklar 

düşmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki; öğretmenler birden fazla çoklu temsilleri kullanmaya öğrencileri 

teşvik etmeli ve onlar tarafından taşınan temsillerin matematiksel anlayış düzeyini değerlendirmeli, çoklu 

temsilleri etkili bir şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine rehberlik etmelidir (NCTM, 2000:136). 

Günümüzde kavramların farklı temsil biçimleri ile bunlar arasındaki ilişkilerin görülmesini 

mümkün kılan ve öğrencilerin matematiksel ilişkileri keşfetmelerine olanak sağlayan bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinden faydalanılması özellikle vurgulanmaktadır (MEB, 2013; NCTM, 2000). Buradaki temel 

gerekçe ise yeni yüzyıla yeni matematik anlayış ile meydan okumak ve öğrenme ortamlarını teknoloji ile 

donatarak anlamlı öğrenmeye katkı sağlamaktır (NCTM, 2000). Gelişen günümüz teknolojisi, özellikle 

çoklu temsil temelli öğretim içerikli faaliyetlere yönelik etkili bir görsel yaklaşım imkânı sunmaktadır. 

Teknoloji sayesinde öğrenciler artık birçok işlevleri aynı anda gerçekleştirebilmekte, grafik, eğim, tablo, 

şekil gibi çizimler yapabilmekte, sayısal hesaplamaların yanında görsel temalar oluşturabilmekte ve 

temsiller arası geçiş becerilerini kazanabilmektedir. Nitekim teknoloji, matematiğin öğrenilmesi ve 

öğretilmesi için önemlidir, öğretilen matematiği etkiler ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirir 

(NCTM, 2000:25). Öğrenciler, teknoloji yardımıyla varsayımlarını doğrulamak için sembolik (cebirsel), 

grafik (geometrik) ve sayısal (aritmetik) gösterimleri eşzamanlı olarak göstererek çoklu durumları tasvir 

etmekte bir vasıta olarak kullanılabilmekte (Erbaş, 2005:89) ve bilgisayarlar tarafından sağlanan temsil 

modelleri ile ilişkilendirme ve genelleme yaparak edindiği bilgileri somutlaştırabilmektedir. Özellikle 

geliştirilen bilgisayar yazılımları ve çoklu ortam uygulamaları eskiden anlatımı güç olan birçok kavram 

ve nicelikleri rahatlıkla tasvir edebilmekte öğrencilerin uzamsal algılarının gelişimini olumlu yönde 

etkileyebilmektedir. Anlatılan tüm bu faydalar düşünüldüğünde günümüzde bilgisayar ve teknoloji 

aracılığı ile soyut olan içeriğin somutlaştırılıp, görsel ve işitsel hale getirilerek eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir (Koparan, 2012:67). 

Sonuç olarak bu çalışmada, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin 

yedinci sınıf cebir öğretiminde öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

1.2. Problem Cümlesi 

İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli 

öğretimin kullanılması, geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinde 

bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisi 

incelendiğinden ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Ön test-son test kontrol 

gruplu modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney diğeri kontrol 

grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır (Karasar, 2002). 

2.2. Çalışma Grubu 
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Araştırmanın çalışma evreni İzmir İli Buca İlçesinde ortaokul yedinci sınıfta okuyan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz (birinci) yarıyılında İzmir İli 

Buca İlçesindeki bir devlet okulunda yedinci sınıfa devam eden 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney 

ve kontrol grubu rastgele seçilmiştir. Deney grubunda 30 ve kontrol grubunda 30 öğrenci bulunmaktadır.  

2.3. Veri Toplam Aracı 

Araştırmada deney ve kontrol gruplarında ön test ve son test olarak Chelsea Tanılayıcı Cebir 

Testi kullanılmıştır. 

Chelsea Tanılayıcı Cebir Testi  

Chelsea Tanılayıcı Cebir Testi (Chelsea Diagnostic Algebra Test, [CDAT]), Concepts in 

Secondary Mathematics and Science Team (CSMST) (Hart, Brown, Kerslake, Küchemann ve Ruddock, 

1985) tarafından 13-15 yaşları arasındaki İngiliz öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek 

için geliştirilmiştir. Test, temel cebir düzeyindeki kavramsal bilgileri ölçmek amacıyla tasarlanmış ve 

geliştirilmiştir. 

CSMST’ye göre harfleri kullanmanın ve yorumlamanın altı farklı kategorisi bulunmaktadır. İlk 

üç kategori yanıtların düşük seviyesini belirtir. Bu seviyedeki çocukların, harfin belli bir bilinmeyen 

olarak kullanılması gereken yerlerde veya durumlarda cebiri anlama düzeyi düşüktür (Küchemann, 

1998’den akt. Çıkla-Akkuş, 2004:76). Bu kategoriler ve kategorilere ilişkin örnekler aşağıdaki gibi 

verilebilir: 

1. Harfe Değer Verme: Bu kategoride harfe sayısal bir değer verilir. Örneğin, “a+5=8 ise a 

hakkında ne söylenebilir” örneği verilebilir. 

2. Harfi Kullanmama: Bu kategoride öğrenci harfi ya tamamen yok sayar ya da farkında 

olmasına rağmen ona bir anlam yüklemez. Örnek olarak “Eğer a+b=43 ise a+b+2=?” 

değerini bulunuz? 

3. Harfin Bir Nesne Şeklinde Kullanılması: Harf bir nesne için hatırlatıcı gibi ya da aynı harf 

kendi başına bir nesne gibi düşünülür. Örneğin “2a+5a=?” gibi. 

4. Harfin Özel Bir Bilinmeyen Şeklinde Kullanılması: Bu aşamada öğrenciler harfleri özel 

fakat bilinmeyen bir sayı gibi kullanır ve üzerinde doğrudan işlem yapabilirler. “n+5’in 

üzerine 4 ekle” örneğinde olduğu gibi. 

5. Harfin Genellenmiş Bir Sayı Şeklinde Kullanılması: Harf birden fazla değer alabilen bir 

şey olarak düşünülebilir. Örneğin “c+d=10 ise c hakkında ne söyleyebilirsin?” gibi. 

6. Harfin Bir Değişken Şeklinde Kullanılması: Öğrenciler bu aşamada harfin birden fazla 

sayıyı ifade ettiğini anlar ve harfle onun ifade ettiği sayı grubu arasında sistematik bir 
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ilişki olduğunu kavrayabilirler. “Hangisi daha büyüktür 2n mi yoksa n+2 mi? 

Açıklayınız” örneğinde olduğu gibi. 
 

Bu altı kategoriden başka, cebiri anlamanın dört seviyesi, çocukların yanıtlarına ve maddelerin 

kendilerine ilişkin geliştirildi. Seviye 1’deki maddeler tamamen sayısal ve fazlasıyla kolaydır. Seviye 

2’deki maddeler ise seviye 1’den farklı olarak oldukça karmaşıktır. Ayrıca Seviye 2’deki maddeler 

“harfi” amaç olarak içerir. Seviye 3’teki çocuklar harfleri özel bir bilinmeyen olarak kullanabilirler. 

Seviye 4’te ise öğrenciler özel bilinmeyenleri gerektiren ve karmaşık yapıları olan maddelerin üstesinden 

gelebilirler (Küchemann, 1998’den akt. Çıkla-Akkuş, 2004). Maddelerin numaraları ve gösterilen 

seviyeleri Tablo 1’de verilmektedir:  

Tablo 1Madde Numaraları ve Seviyeleri 

Madde Numaraları Seviyeler 
5a, 6a, 8, 7b, 9a, 13a 1 
7c, 9b, 9c, 11a, 11b, 13d, 15a 2 
1, 2, 4c, 5c, 9d, 13b, 13h, 14, 15b, 16 3 
3, 4e, 7d, 13e, 17a, 18b, 20, 21, 22, 23 4 

 
Cevaplar doğruysa 1, yanlışsa 0 olarak puanlandırılmıştır. Bu veri toplama aracının Cronbach 

güvenirliği ilk yayınlandığında .70 çıkmıştır. CDAT Türkçeye matematik eğitimi bölümündeki 3 

araştırma görevlisi ve bir matematik öğretmeni tarafından çevrilmiştir. Gerekli kontroller Çıkla-Akkuş 

(2004) ve iki matematik öğretmeni tarafından yapılmış ayrıca bir matematikçi ve iki matematik öğretmeni 

tarafından biçim ve kapsam geçerliği kontrol edilmiştir. 125 öğrenciye uygulanan pilot uygulama 

sonucunda güvenirlik 0.93 bulunmuştur. Maddelerin ayırıcılık değerleri .20 ile .60 arasında, güçlük 

değerleri ise 0 ile .94 arasında değişmektedir. CDAT testinde 55 madde bulunmakta ve testten alınacak en 

küçük puan 0 ve en büyük puan 55 olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmada test maddelerinin ölçüm 

güvenilirliği tekrar hesaplanmış ve 0.87 olarak bulunmuştur.  

3. BULGULAR VE YORUM 

İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde,  bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli 

öğretim uygulanan deney ve geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin: 

a) Uygulama öncesi cebirsel düşünme düzeyleri ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Kullanılacak analizlere karar verebilmek için öncelikle puanların normal dağılım gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrenci sayısı 50’nin altında olduğu için 

Shapiro-Wilks testi ile incelenmiştir. Ölçümlere ilişkin elde edilen normallik testi sonuçları aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 2Ön Test Ölçümlerinin Normallik Analizi 

 
Ölçüm 

 
Grup 

 
N 

 
Χ  

 
ss 

Shapiro-Wilks 
İstatistik sd p 

 
Chelsea Testi 

Deney 30 21,06 9,07 ,955 30 ,233 
Kontrol 30 20,73 8,09 ,943 30 ,107 

 
Tablo 2 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in üstünde olduğu ve ön test için yapılan ölçümün 

normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu durumdan dolayı deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

Chelsea tanılayıcı ön test puanlarını karşılaştırmak için İlişkisiz Örneklemler t-Testi kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 3Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyi Testine İlişkin 

İlişkisiz Örneklemler t-Testi Sonuçları 

Ölçüm  Grup N Χ  ss sd t p 
 Deney 30 21,06 9,07 58 ,150 ,881 
Chelsea Testi Kontrol 30 20,73 8,09 
 
Deney ve kontrol grubu öğrencilerin tanılayıcı cebir testi (t=.150, p>.05) ön test puanları arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır.  

b) Uygulama sonrası cebirsel düşünme düzeyleri son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır.  

 
Kullanılacak analizlere karar verebilmek için öncelikle puanların normal dağılım gösterip 

göstermediği incelenmiştir.  

Tablo 4Son Test Ölçümlerinin Normallik Analizi 

 
Ölçüm 

 
Grup 

 
N 

 
Χ  

 
ss 

Shapiro-Wilks 
İstatistik sd p 

 
Chelsea Testi 

Deney 30 36,06 10,39 .960 30 .309 
Kontrol 30 21,16 9.99 .921 30 .028 

 
Deney ve kontrol grubunun, cebirsel düşünme düzeyi son test puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere, ölçümler normal dağılım göstermediği için Mann-Whitney 

U Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 5 Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyi Testine İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçüm Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
 Deney 30 40.87 1226.00 139.00 .000 
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Chelsea Testi Kontrol 30 20.13 604.00 
 
Tablo 5’deki sonuçlara göre, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretim 

alan deney grubu öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek üzere yapılan Chelsea Tanılayıcı 

Cebir Testi ölçümleri, geleneksel öğretim uygulanan kontrol grubu öğrencilerin ölçümlerine göre anlamlı 

derecede farklılık göstermektedir (U=139.00, p<.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde deney grubu 

öğrencilerinin Chelsea Tanılayıcı Cebir Testi sıra ortalaması (40.87) kontrol grubundan (20.13) daha 

yüksektir. Buna göre bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretiminin öğrencilerin 

cebirsel düşünme düzeylerini artırıcı özellikte olduğu söylenebilir.  

İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde,  bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli 

öğretim uygulanan deney grubundaki öğrencilerin: 

a) Cebirsel düşünme düzeyleri ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır. 
 
Elde edilen verilere için uygulanacak analiz türünü belirlemek üzere gerçekleştirilen normallik 

testi sonuçları Tablo 2 ve 4’deki gibidir. Sonuçlara göre, ölçümler normal dağılım gösterdiği için deney 

grubu öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını belirlemek üzere İlişkili Örneklemler t-Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 6 Deney Grubundaki Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Düzeyi Testi Ön Test ve Son Test 

Ortalama Puanların t-Testi Sonuçları 

Grup N Χ  ss sd t p 
Ön test 30 21.06 9.07 29 5.77 .000 
Son Test 30 36.06 10.39 

 
Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek için yapılan Chelsea 

Tanılayıcı Testinden aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır (t=5.77, 

p<.05). Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretiminin 

öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uygulama sonrası, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretim yapılan deney 

grubu öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri son test puan ortalamaları anlamlı derecede kontrol 

grubu öğrencilerinin ortalamalarından yüksek çıkmıştır. Bu bulgu, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş 

çoklu temsil temelli öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini geleneksel öğretime göre daha 

fazla geliştirdiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında, deney grubu öğrencilerinin ön test ve son 

test puanları arasında anlamlı bir artış varken, kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puan 
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ortalamaları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu araştırmanın bulguları da Tall ve Thomas 

(1991) ile Drijvers (2003)’in yaklaşımını doğrulamış ve bilgisayar yazılımı kullanmanın öğrencilerin 

cebirsel düşünme düzeylerini olumlu yönde geliştirebileceğini göstermiştir.  

Araştırmada, en yüksek 55 puan alınabilecek cebirsel düşünme düzeyine ait test sonuçları 

incelendiğinde; öğrencilerin cebirsel düşünme seviyelerindeki artışın özellikle kontrol grubunda oldukça 

az olması ve deney grubunun son test puanın 36,06 seviyelerinde olması çalışmanın dikkat çeken diğer 

bir sonucudur. Bu sonuç, Bağdat (2013) ile Çelik (2007)’in SOLO taksonomisine göre öğrencilerin 

sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma, genellemeleri formüle etme ve çoklu gösterimlerden 

yararlanma şeklinde sıralanan cebirsel düşünme becerilerini incelediği ve öğrencilerin çoğunluğunun 

ilişkilendirilmiş yapı seviyesinin altında yer aldığını belirledikleri çalışma sonuçlarını doğrular 

niteliktedir. Benzer şekilde, Öner-Sünkür ve diğer., (2012)’ın yedinci sınıf öğrencilerin cebirsel düşünme 

düzeyleri ile zekâ alanları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışma sonucunda öğrencilerin cebirsel 

düşünme açısından düzey-1seviyesinde yığıldığı ve yığılmanın en az olduğu düzeyin ise düzey-4 seviyesi 

olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları da gösteriyor ki öğrencilerdeki cebirsel düşünme düzeylerinin 

gelişimi sınırlı olmakla beraber farklı temsil biçimleriyle cebir öğrenme ortamlarının oluşturulması 

öğrencilerin cebirsel düşünme becerilerinin gelişimine daha fazla katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, NCTM 

(2000)’in de belirttiği gibi yedinci sınıf üzerinde yürütülen çalışmanın küçük yaş gruplarında uygun 

öğrenme araçları ve yöntemleri kullanarak yapılması faydalı olabilir. Çünkü yedinci sınıf seviyesindeki 

deney grubundaki deneklerin cebirsel düşünme düzeylerinde belirli bir artış sağlanmış olsa da bu artışın 

erken yaş grubu öğrencilerle yapılacak bu tür çalışmalarla daha ileri seviyelere taşınabileceği 

düşünülmektedir.  

Alanyazında yürütülen çalışmalar her ne kadar öğrencilerin cebirsel düşünme yapılarının neler 

olduğu merakı üzerine kurulsa da öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinin nasıl geliştirilebileceğine 

yönelik önerilere de rastlamak mümkündür. Örneğin, öğrencilerin cebir ve akademik başarısı artıkça, 

cebirsel düşünme düzeyinin arttığı (Bağdat, 2013), öğretmenlerin, öğrencilerin cebirsel düşünce yapılarını 

bilmeleri, öğrencilerin öğrenimini desteleyen bir sınıf ortamı oluşturmalarına yardımcı olduğu (Baş, Erbaş 

ve Çetinkaya, 2011) ve cebirsel düşünmenin gelişimi sürecinde erken basamaklarda yapılacak 

uygulamaların öğrencilerin bilgi transferini kolaylıkla gerçekleştirebileceğine yardımcı olduğu (Kabael ve 

Tanışlı, 2010) gibi çalışma sonuçlarına yer verilmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler de göz önüne 

alındığında; öğrencilerdeki cebirsel düşünme seviyesinin yetersiz olduğu ve yapılandırmacı temeline 

dayalı olarak yürütülen bu tür yaklaşımların öğrencilerin cebirsel düşünme yapılarının gelişimine önemli 

katkılar sağlayacağı yönünde önemli ipuçları vermektedir.  

Sonuç olarak, çoklu temsillerin uygun olarak kullanılmasının önemliliği bu araştırmada da 

belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri göz önüne alınarak 

yapılan çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebir başarısının artırdığı gözlemlenmiştir. Bunun 
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yanı sıra öğrencilere farklı temsil seçenekleri sunarak onların kavramlar arasındaki ilişkileri daha iyi 

anlayabileceği öğrenme ortamı hazırlaması bu çalışmanın en somut çıktıları arasında gösterilebilir. Her ne 

kadar ülkemizde yenilenen matematik programındaki etkinliklerin öğrencilerin cebirsel düşünme 

düzeylerini oldukça geliştirdiği gözlemlenmiş (Yenilmez ve Teke, 2008) olsa da üst düzey becerilerin yer 

aldığı öğretim etkinliklerine daha fazla ağırlık verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Çünkü 

öğrencilerin cebirsel ifadeleri oluşturma, formülleri kullanma, çoklu temsillerden yararlanma, değişken 

kavramını anlama ve genelleme yapma konusunda zorluklara sahip olduğu (Dindyal, 2003) ve temsil 

dönüşüm başarılarının orta seviye olduğu görülmüştür (Kardeş, 2010). Ayrıca öğrencilerin cebir 

kavramlarının dört temsil biçimi; sözel anlatım, denklem, tablo ve grafik arasında dönüşüm yapmada 

düşük beceriye sahip olduğunu belirten Sert (2007) ile öğrencilerin sembolik ve sözel gösterimleri 

dönüştürmede zorlandıklarından dolayı cebire karşı olumsuz bir tutuma sahip olabileceğini belirten 

Yılmaz (2011)’ın çalışma sonuçları bu duruma işaret etmektedir.  

Öneriler: 

 Teknoloji/bilgisayar yazılımlarıyla kullanılabilen çoklu temsil uygulamaların öğretimde daha 

etkili bir şekilde kullanılmasıyla öğrencilerin cebirsel düşünme düzeyleri daha ileri seviyelere 

taşınabilir. Ayrıca teknoloji/bilgisayar destekli çoklu temsil uygulamaların sadece cebir 

öğretimi konusunda değil matematiğin diğer alanlarında da kullanımlarına ilişkin çalışmalar 

yapılabilir. 

 Çoklu temsil uygulamaları için çalışmada tercih edilen GeoGebra programı dışında farklı 

yazılımlar kullanılarak veya her bir kazanım için farklı programlar tercih edilerek etkinliği 

araştırılabilir. 

 Araştırma, ortaokulun yedinci sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan bilgisayar 

yazılımı destekli çoklu temsil temelli öğretimin diğer yaşlarda ve sınıf düzeylerinde de etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle çeşitli öğretim kademelerinde de yöntemin 

denenmesi faydalı olabilir. 

 Ülkemizde genel olarak öğrencilerin kavramsal ve işlemsel açıdan cebirsel düşünme 

düzeylerinin neler olduğuna yönelik çalışmalara rastlanmasına rağmen cebirsel düşünme 

becerilerinin nasıl gelişim gösterdiğine yönelik çalışmalara rastlanmamaktadır.  Bu konuda bir 

araştırma yürütülebilir ve yurtdışında yapılan çalışma sonuçlarıyla kıyaslamalar yapılabilir. 

 Öğrenciler cebirsel yapılarla karşılaştığında fazlasıyla sıkıntı yaşamaktadır. Cebir konularının 

başladığı öğretim müfredatındaki sınıf seviyesinden başlayarak uzun bir zaman diliminde ve 

daha geniş bir örneklem üzerinde bu süreçler izlenebilir. 
 
NOT: Bu çalışma, 2013.KB.EĞT.009 nolu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen, ikinci yazar danışmanlığında, birinci yazar tarafından hazırlanan “Çoklu Temsil 
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Temelli Öğretimin Öğrencilerin Cebirsel Muhakeme Becerilerine, Cebirsel Düşünme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik 
Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme” isimli doktora çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin yedinci sınıf 
cebir öğretiminde öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerin gelişimine etkisini incelemektir. Deneysel araştırma 
ön test-son test kontrol gruplu deneme modeline göre tasarlanmış ve toplam 60 yedinci sınıf öğrencisi üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı 
tarafından geliştirilen Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı kullanılmıştır. Bilgisayar yazılımı destekli 
etkinlikler GeoGebra programı ile hazırlanmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket programı 
kullanılmıştır. Deneysel araştırmanın sonuçlarına göre, deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen 
bilgisayar yazılımı destekli çoklu temsil temelli öğretimin, kontrol grubunda sürdürülen öğretime göre; aynı verinin 
farklı cebirsel ifadelerini kullanma, uygun cebirsel muhakemeyi belirleme, çıkarıma yönelik cebirsel işlemler 
yapma, sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme ile rutin olmayan problemleri çözme becerilerini 
geliştirmede daha etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cebirsel Muhakeme, Çoklu Temsil, Çoklu Temsil Temelli Öğretim 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of computer software assisted multiple representation based 
instruction on students’ algebraic reasoning skills in the seventh grade algebra instruction. Pretest-posttest control 
group experimental design was used in the study. The study was conducted with total 60 seventh grade students. The 
quantitative research method was used in the study. Algebraic Reasoning Evaluation Tool developed by the 
researcher was used as a data collection tool. Computer software assisted activities were prepared with GeoGebra. 
SPSS 15.0 package software was used in the analysis of the obtained data. As a result of the experimental research, 
it was seen that computer software assisted multiple representation based instruction carried out with students in the 
experimental group is more effective to develop skills of using different algebraic expressions of the same data,  
determining the appropriate algebraic reasoning, performing algebraic operations for inference, deciding the 
accuracy of the result and solution and solving non-routine problems in comparison with the instruction carried out 
with the control group.  

Key Words: Algebraic reasoning, multiple representation, multiple representation based instruction 
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1. GİRİŞ 

Matematik hayatın kendisi olduğu kadar bireylere kendilerini daha yakından tanıma fırsatı sunar.  

Matematiği öğrenmek; temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili 

düşünmeyi, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç 

olduğunu fark etmeyi de içerir (MEB, 2013:3). Matematik olmadan birçok bilim öksüz kalır. Daha 

doğrusu varlığını sürdüremez. Bu nedenle, tüm bilimler matematikle güçlenmeli ve geleceğimize yön 

verecek nesillerimiz matematikle nefes alabilmeyi öğrenmelidir. Bu bağlamda, Uluslararası 

Matematikçiler Birliği (IMU) ve UNESCO tarafından 2000 yılının “Matematik Yılı” olarak ilan edilmesi, 

matematik eğitimine dikkat çekmek ve daha iyi düşünen nesiller yetiştirmek özlemiyle açıklanabilir 

(Umay, 2004). Bu özlem ise her geçen yıl eğitimde köklü değişikliklere ve yapısal düzenlemelere ortam 

hazırlamaktadır. Çağın gereklerinin gerisinde kalmak istemeyen birçok ülke, eğitim alanında yeni 

anlayışlarla güçlü bir öğretim programı oluşturmak istemektedir. Daha açıkçası, dünün “öğretileni öğren”, 

bugünün “öğrenmeyi öğren” sloganları eskimiştir. Yeni ve yarının söylemleri ve sloganları “düşünmeyi 

öğren” ve “yaratıcılığı öğren”  olmuştur (Ersoy, 2003:19). 

Eğitim programlarının bu şekilde yenilenmesine ülkemizde seyirci kalmamış ve yeni düzenlenen 

ilköğretim programları 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde uygulanmaya konulmuştur. 

Özellikle matematik öğretim uygulamalarında bilginin ön planda tutulduğu ve öğretmen tarafından 

aktarıldığı yapının dışına çıkılmış, etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temel becerilerin 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen bu beceriler arasında matematiksel süreç becerileri olarak 

nitelendirilen akıl yürütme de (muhakeme) yer almaktadır. Muhakeme becerisinin okul ve okul dışı hayatı 

kolaylaştırmadaki etkisi de dikkate alındığında matematik öğretim sürecinde bu becerinin geliştirilmesi 

için ortamlar hazırlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, öğretim programında 

öğrencilere muhakeme becerilerinin kazandırılması için dikkate alınması gereken bazı göstergeler 

şunlardır: Çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma, mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda 

bulunma, bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve 

kullanma, yuvarlama, uygun sayıları gruplandırma, ilk veya son basamakları kullanma gibi stratejileri 

veya kendi geliştirdikleri stratejileri kullanarak işlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma, 

belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma (MEB, 2013:7). NCTM 

(2000:262)’ye göre ise öğretim programlarının öğrencilere matematiğin temel yönleri muhakeme ve ispatı 

tanıtması, muhakeme ile ispat yöntemlerinin çeşitli türlerini seçmeyi ve kullanmayı öğretmeye yönelik 

olması öğrencilerin muhakeme becerilerinin gelişmesine önem verildiğini göstermektedir. Muhakeme ise 

çeşitli düşünme tarzlarından oluşan bir faaliyettir (Peresini ve Webb, 1999). Yackel ve Hanna (2003), 

muhakemeyi hem tümevarım, tümdengelim, ilişkilendirme ve çıkarsamanın kullanımı hem de 

öğrenenlerin problemleri çözmek için birbirleriyle etkileşime geçtikleri ortak bir faaliyet alanı olarak 

tanımlamışlardır. Bir başka tanımda ise muhakeme, iddialar üretme ve sonuçlara ulaşmak için kullanılan 
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bir düşünce aracı olarak nitelendirilmektedir (Lithner, 2008). Cebirsel muhakeme genellikle matematiksel 

muhakemenin önemli bir formunu oluşturmaktadır (Nilklad, 2004). Bir başka ifade ile cebirsel 

muhakeme nicel durumları göstererek değişkenler arasındaki ilişkiyi açık hale getirebilme kapasitesidir 

(Driscoll, 1999). Vance (1998) cebirsel muhakemeyi; değişkenleri genellemeleri, temsillerin farklı 

modlarını ve hesaplamalardan yapılan soyutlamaları kapsayan muhakemenin bir yolu olarak karakterize 

etmektedir. Kaput (1994)’a göre cebirsel muhakeme; bilerek genellemeler yapma, araştırma ve 

varsayımda bulunma, modellerin ve düzenlerin temsiline yönelik yapılan süreçlerin inşasıdır. Aynı 

zamanda cebirsel muhakeme kavramı çeşitli temsillerle modellenen problemlerin ve örüntülerin 

genellendiğinde matematiksel süreçlerin tanımlanmasında kullanılır (Driscoll, 1999; Herbert ve Brown, 

1997; NCTM, 2000).  

Cebir konularının matematik derslerinde öğretilmeye başlanmasıyla birlikte öğrencilerin cebiri 

öğrenmede zorlandığı görülmektedir (Ersoy ve Erbaş, 2005). Birçok araştırmanın sonucu öğrencilerin 

cebir kavramlarını anlamada zorlandıkları ve kavram yanılgısı içinde olduklarını göstermektedir (Baki, 

1998; Brizuela, Carraher ve Schlieman, 2000; Dede ve Argün, 2003; Kieran, 1992; MacGregor ve Stacey, 

1993). Ülkemizde cebir öğrenme alanına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde ise genellikle cebirsel 

kavramlar konusunda öğrencilerin yaşamış olduğu güçlükler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Cebir 

kavramların öğrenilmesindeki sıkıntıların birçok araştırma konusunda yer bulması, öğrencilerin cebirsel 

düşünme ve muhakeme becerilerinde de sıkıntılarının olduğu anlamına gelmektedir. Nitekim uluslararası 

çalışmalarda cebirsel düşünme ve muhakemenin önemi vurgulanmakta ve öğretimi konusunda farklı 

yaklaşımlara yer verilmektedir (NAEP, 2002; NCTM, 1989, 2000; TIMSS, 2003). Cebirin öğretilmesinde 

yaşanan birçok zorluklar, eğitimcileri cebiri daha etkili öğretebilme noktasında alternatif yollar aramaya 

itmiştir. Alternatif yolardan biriside son dönemlerde yapılan uluslararası çalışmaların ve kuruluşların 

üzerinde sıklıkla durduğu çoklu gösterimlerin kullanılmasıdır. Çoklu gösterimler öğrencilerin değişik 

düşünce yollarını tecrübe etmelerine, problem durumlarını daha iyi kavramalarına ve matematiksel 

kavramların anlaşılmasını artırmaya izin vermektedir (Erbaş, 2005:89). 

Çoklu temsillerle ilgili yapılan çalışmalar, özellikle bilgisayar ortamının aynı anda birçok temsile 

hızlı ve etkin şekilde ulaşma imkânı verdiğinden, temsiller arasındaki geçişlerle temsiller arası bağların 

kuvvetlendiğini göstermektedir (Akkoç, 2006:3). Benzer şekilde Kaput (1994)’a göre teknoloji 

kullanılarak öğrencilere yeni temsil türlerini kullanma ve üretme olanağı verilmesi iki temsil sistemi 

arasındaki etkileşimi daha iyi anlamalarına imkân tanıyabilir. Her ne kadar yapılan araştırmalar teknoloji 

destekli çoklu temsillerin kullanımın faydalı olduğunu, anlamlı öğrenmeyi geliştirdiği ve zamanı etkili 

kullanmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuş olsa da derslerde yeterli düzeyde teknoloji destekli çoklu 

temsillerin kullanılmadığı aşikârdır. Oysaki teknoloji destekli çoklu temsillerin etkili bir matematik 

öğretimine yardımcı olmasına rağmen, matematik dersleri genellikle birtakım nedenlerle geleneksel 

anlayışla yürütülmektedir. Bu duruma altyapı, müfredat programları vb. gibi birçok neden gösterilmekle 
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birlikte bu süreçteki en önemli unsurların başında öğretmenlerin bakış açıları gelmektedir (İpek ve Baran, 

2011). Çoklu temsillerin cebir kavramlarının öğretilmesinde kullanılması birçok karmaşık yapıların 

değişik yönlerini ortaya çıkarmada, görsellik katarak somutlaştırmada, değişik bakış açıları kazandırmada 

ve öğrencileri öğrenmeye cesaretlendirmede büyük öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Cebir öğretimin 

ve öğrenimin başından itibaren çeşitli temsillerin sunulması gerekir. Bu gösterimlerin cebirsel ilişkilere 

ait problemlerin çözümünde kullanılması öğrencilere hem derin hem de zengin anlamalar inşa etmelerine 

fırsat sağlar (Yerushalmy ve Schwartz, 1993:41). Son on yıl içerisinde yapılan bilimsel araştırmalar 

gösteriyor ki okul öncesi dönemden 12 yaş grubuna kadar geçen süreçte erken yaştaki cebirsel muhakeme 

ve cebir öğrenimi matematik müfredatının içeriği için çok önemlidir (Blanton ve Kaput, 2005; Jacobs et 

al., 2007; Warren ve Cooper, 2009). Günümüzde birçok yurt dışı indeksli kaynaklarda çoklu gösterimler 

ayrı bir konu başlığı altında ele alınmakta ve özellikle cebirsel kavramların öğretimi sırasında sıkça 

kullanılmasının öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine hizmet edeceği belirtilmektedir (NCTM, 2000). 

Sonuç olarak bu çalışmada, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin yedinci 

sınıf cebir öğretiminde öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerinin gelişimine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

1.1. Problem Cümlesi 

İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli 

öğretimin kullanılması, geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin cebirsel muhakeme 

becerilerinin gelişiminde bir farklılık oluşturmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerinin 

gelişimine etkisi incelendiğinden ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Ön test-

son test kontrol gruplu modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney 

diğeri kontrol grubu olarak kullanılır (Karasar, 2002). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma evreni İzmir İli Buca İlçesinde ortaokul yedinci sınıfta okuyan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İzmir İli Buca 

İlçesindeki bir devlet okulunda yedinci sınıfa devam eden 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney ve 

kontrol grubu rastgele seçilmiştir. Deney grubunda 30 ve kontrol grubunda 30 öğrenci bulunmaktadır.  

2.3. Veri Toplam Aracı 
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Araştırmada deney ve kontrol gruplarında ön test ve son test olarak Cebirsel Muhakeme 

Değerlendirme Aracı kullanılmıştır. 

2.3.1. Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı 

Araştırmada ön test ve son test olarak kullanılan Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı’nın 

geliştirilmesinde öncelikle alan taraması yoluyla benzer durumdaki ölçme araçların ve testlerin nasıl 

geliştirildiğine yönelik çalışmalar incelenmiş ve çalışmada Gibson (2005) tarafından ortaya konulan üç 

aşama kullanılmıştır. Birinci Aşama: Kullanılacak testin geliştirilebilmesi için literatür taraması yoluyla 

hem matematiksel hem de cebirsel muhakemenin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan 

araştırmalar derinlemesine incelenmiştir. İkinci Aşama: Bu aşamada cebirsel muhakeme değerlendirme 

aracının maddeleri geliştirilmiştir. Üçüncü Aşama: Bu aşamada veri analizleri üç bölümde 

gerçekleştirilmiştir: İlk bölümde madde analizi, ikinci bölümde ölçme aracının geçerlik çalışmasının 

gerçekleştirilmesi amacıyla yapısal eşitlik modeline göre path analizi ve son bölümde ise ölçme 

sonuçlarının güvenirlik çalışması yapılmıştır. 

2.3.2. Kavramın Tanımlanması ve Maddelerin Geliştirilmesi 

Bir ölçme aracın geliştirilmesi süresince yapılması gereken ilk aşama, literatür taraması yoluyla 

elde edilen bilgiler doğrultusunda soru formunda yer alan madde gruplarının neler olacağını belirlemektir. 

Aynı zamanda bu yaklaşım, Gable ve Wolf (1993) tarafından tanımlanan test geliştirmenin ilk adımı 

olarak ele alınmış ve bu aşamanın oluşturulacak testin teorik temellere dayanması açısından önemli 

olduğu vurgulanmıştır. Bu amaçla, literatürde muhakemenin değerlendirilmesi ile ilgili yapılmış 

çalışmalar incelenerek ölçme aracının boyutları belirlenmiştir. Muhakemenin değerlendirilmesi ile ilgili 

ortaya koyulan kuramsal temeller ise özet olarak şu şekildedir: NCTM (2000)  muhakeme becerilerini; 

muhakeme ve ispat kategorileri ile birlikte ele almaktadır. NAEP (2002) muhakeme becerilerine problem 

çözme becerisi ve matematiksel güç içerisinde yer vermektedir. Bloom’un sınıflamasında muhakeme 

becerilerini; sentez ve değerlendirme gibi üst basamaklar karşılamaktadır (Suzuki, 1998). TIMMS (2003) 

muhakeme becerilerini; analiz, genelleme, sentez, karar verme ve rutin olmayan problemleri çözme 

kategorileri içerisinde tanımlamaktadır. MEB (2009) muhakeme becerilerini akıl yürütme becerisi olarak 

ele almaktadır. Ölçme aracının oluşturulan boyutları ve beceri sayılarında Milli Eğitim Bakanlığı Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009) tarafından kabul edilen İlköğretim Matematik Dersi 7. Sınıf Öğretim 

Programı ve Kılavuzunda yer alan ve çalışmamızı yürüteceğimiz öğrenme alanı cebir, alt öğrenme 

alanları cebirsel ifadeler, denklemler ve koordinat sistemini içeren kazanımlar dikkate alınmıştır. 

Oluşturulan boyutlar ve beceri sayıları aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı Boyutları ve Soru Sayılarının Ölçme Aracı 

Boyutuna Göre Dağılımı 
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Test Boyutları 

Beceri Sayısı ve Oranları 
f % 

A
na

liz
  Cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma 10 23,8 

Aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma 3 7,1 
Uygun cebirsel muhakemeyi belirleme  7 16,7 

Cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma 6 14,3 
Çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma 4 9,5 
Sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme 5 11,9 
Rutin olmayan problemleri çözme 7 16,7 
Toplam  42 100 

 
2.3.3. Psikometrik Ölçümler 

Psikometrik ölçümler bölümünde geliştirilen aracın güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının nasıl 

yapıldığına dair bilgilere yer verilmiştir. Öncelikle ölçme aracı ölçümlerinin güvenirlik çalışması 

kapsamında; iç tutarlılık katsayısı, test-tekrar test güvenirliği ve madde analizi yapılmıştır. Geçerlik 

kapsamında ise kapsam ve yapı geçerliği analizi yapılmıştır. 

2.3.3.1. İç Tutarlılık Katsayısı 

Hesaplanan iç tutarlılık katsayısı için de genel kabul en az 0,70 olmasıdır (Pilten, 2008).  Ölçüm 

sonuçlarına göre Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanan ölçme aracının katsayısı 

0,70’in üzerindedir. Bu bakımdan araçtan elde edilen ölçüm güvenirliğinin iç tutarlılık katsayısı göz 

önüne alındığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

2.3.3.2. Test-Tekrar Test Güvenirliği 

Test-tekrar test güvenirlik çalışması amacıyla cebirsel muhakeme değerlendirme aracı, deneme 

uygulaması yapılmış olan 210 öğrenciden tesadüfî olarak seçilmiş olan 30’una 3 hafta sonra tekrar 

uygulanmıştır. Öğrencilerin iki uygulamadan almış oldukları puanlar için hesaplanan Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Katsayısı 0,77 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç ölçme aracının test-tekrar test ölçüm 

güvenirliğine de sahip olduğunu göstermektedir. 

2.3.4. Madde Analizi 

Değerlendirme aracında yer alan, çoktan seçmeli soru tipinde olan maddelerin madde analiz 

işlemleri için “Finesse” adlı madde ve test analiz programı kullanılmıştır. Cebirsel muhakeme 

değerlendirme aracında yer alan çoktan seçmeli ve açık uçlu soru tipinde yer alan maddelerin ayırt 

edicilik ve güçlük indeksleri incelenmiş ve ayırt ediciliği düşük olan 3 sorunun ölçme aracından 

çıkarılması uygun görülmüştür. 

2.3.5. Geçerlik Çalışması 
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Araştırmada kullanılan “Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı’nın” geçerliği kapsam ve yapı 

geçerlik çalışmaları yoluyla test edilmiştir. Geçerlik çalışmaları LISREL 8.72 paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Analizler yapılırken cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutlarından 

öğrencilerin almış oldukları puanların toplamları kullanılmıştır. 

2.3.5.1. Kapsam Geçerliği 

Geçerlik işlemleri sırasında ölçme aracı boyutlarının birbiriyle olan ilişkilerinin belirlenmesinde 

Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı kullanılmıştır (Tablo 2). Her bir boyutun ölçme aracı 

ile olan ilişkisinin belirlenmesinde ise regresyon katsayılarından yararlanılmıştır (Tablo 3).  

Tablo 2. Modele İlişkin Korelasyon Matrisi 

 CYTİK AVFCİK UCMB CİYÇB ÇYCİY SDÇYKV ROPÇ 
CYTİK 1,000       
AVFCİK ,735 1,000      
UCMB ,693 ,641 1,000     
CİYÇB ,632 ,631 ,631 1,000    
ÇYCİY ,634 ,660 ,635 ,643 1,000   
SDÇYKV ,629 ,679 ,646 ,586 ,673 1,000  
ROPÇ ,580 ,597 ,588 ,587 ,614 ,651 1,000 

 
Tablo 3. Modele İlişkin Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları 

 Regresyon Katsayısı P 
CMDA → CYİTK  .872 .000 
CMDA → AVFCİK .824 .000 
CMDA → UCMB .847 .000 
CMDA → CİYÇB .804 .000 
CMDA → ÇYCİY .822 .000 
CMDA → SDÇYKV .827 .000 
CMDA → ROPÇ .794 .000 

[C.M.D.A.: Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı, C.Y.İ.T.K.: Cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma, A.V.F.C.İ.K.: Aynı 
verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma, U.C.M.B.: Uygun cebirsel muhakemeyi belirleme, C.İ.Y.Ç.B.: Cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda 
bulunma, Ç.Y.C.İ.Y.: Çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma, S.D.Ç.Y.K.V.: Sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme, R.O.P.Ç.: 
Rutin olmayan problemleri çözme] 

 
Tablo 2 incelendiğinde ölçme aracı boyutları arasında en yüksek ilişkinin “cebirsel 

yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma” ile “aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma” arasında 

(r=0,735), en düşük ilişkinin ise “cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma” ile “rutin olmayan 

problemleri çözme” (r=0,580) arasında olduğu görülmektedir. Sonuç olarak ölçme aracın boyutları 

arasındaki ilişki göz önüne alındığında Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı’nın kapsam geçerliğinin 

olduğu söylenebilir. Tablo 3 incelendiğinde ise regresyonun, ölçme aracının tamamı ile “cebirsel 

yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma” boyutu arasında en yüksek (0,872), “rutin olmayan problemleri 

çözme” boyutu arasında ise en düşük (0,794) olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, Cebirsel Muhakeme 

Değerlendirme Aracı’nın tamamı ile ölçme aracının boyutları arasındaki regresyon değerleri de ölçme 

aracının kapsam geçerliğinin olduğu sonucunu desteklemektedir. 
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2.3.5.2. Yapı Geçerliği 

Çalışmada kullanılan iyilik uyum testleri, bu testlere ait kabul edilebilir değerler ve cebirsel 

muhakeme değerlendirme modeline ilişkin elde edilen değerler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Model Uyum İndeksi ve Modele İlişkin Değerler 

Uyum Indeksi Mükemmel 
Uyum 

İyi 
Uyum 

Cebirsel Muhakeme 
Modeline Ait Değerler 

sdx /2  2/0 2 ≤≤ sdx  3/2 2 ≤≤ sdx  1.404 
RMSEA 05.00 ≤≤ RMSEA  08.005.0 ≤≤ RMSEA  0.044 
AGFI 00.195.0 ≤≤ AGFI  95.090.0 ≤≤ AGFI  0.901 
NNFI 00.195.0 ≤≤ NNFI  95.090.0 ≤≤ NNFI  0.940 
IFI 00.195.0 ≤≤ NFI  95.090.0 ≤≤ NFI  0.950 
CFI 00.195.0 ≤≤CFI  95.090.0 ≤≤CFI  0.950 

           (Çokluk ve diğer., 2010) 
[ 2x  / sd: Ki-Kare Değerinin Serbestlik Derecesine Oranı, RMSEA: Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü İndeksi, AGFI: Ayarlanabilir İyilik 
Uyum İndeksi, NNFI: Normlaştırılmamış Uyum İndeksi, IFI: Artmalı Uyum İndeksi, CFI: Karşılaştırmalı Uyum İndeksi] 
 

3. BULGULAR VE YORUM 

İlköğretim 7. sınıf cebir öğretiminde,  bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli 

öğretim uygulanan deney ve geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin: 

a) Cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma (C.Y.İ.T.K.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci 
sonucunda farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.Y.İ.T.K. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

C
.Y

.İ.
T.

K
*  

Ön Test 
Deney 30 4.13 2.09 .905 30 .011 
Kontrol 30 4.23 2.01 .971 30 .561 

 
Son Test 

Deney 30 7.03 1.21 .778 30 .000 
Kontrol 30 6.36 1.79 .844 30 .000 

       * C.Y.İ.T.K.: Cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma 

Tablo 5 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.  

 
Tablo 6. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.Y.İ.T.K. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

C
.Y

.İ.
T.

K
*  

Ön Test  
Deney  30 30.10 903.00 438.00 .858 
Kontrol  30 30.90 927.00 

 
Son Test 

Deney  30 33.33 1000.00 365.00 .185 
Kontrol  30 27.67 830.00 
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       * C.Y.İ.T.K.: Cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma 

Tablo 6 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=438.00, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (30.10) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(30.90) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (U=365.00, p>.05). Ancak deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının 

(33.33) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasından (27.67) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci sonucunda cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma 

becerilerinin gelişimlerini belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 7. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.Y.İ.T.K. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 0 .00 .00 4.56* .000 
Pozitif sıra 27 14.00 378.00 
Eşit 3 - - 

   *Negatif sıralar temeline dayalı 

 Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu olan 

cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmıştır (z=4.56, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında 

gözlenen bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, 

bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel yapıları/ilişkileri 

tanıma ve kullanma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

b) Aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma (A.V.F.C.İ.K.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci 
sonucunda farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Tablo 8. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin A.V.F.C.İ.K. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

A
.V

.F
.C

.İ.
K

* 

 
Ön Test 

Deney 30 .63 .61 .753 30 .000 
Kontrol 30 .66 .71 .772 30 .000 

 
Son Test 

Deney 30 1.56 .56 .686 30 .000 
Kontrol 30 1.20 .66 .789 30 .000 

          *A.V.F.C.İ.K.: Aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma 
 
Tablo 8 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
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Tablo 9. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin A.V.F.C.İ.K. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

A
.V

.F
.C

.İ.
K

* 

 
Ön Test  

Deney  30 30.40 912.00 447.00 .961 
Kontrol  30 30.60 918.00 

 
Son Test 

Deney  30 34.97 1049.00 316.00 .027 
Kontrol  30 26.03 781.00 

          *A.V.F.C.İ.K.: Aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma 
 

Tablo 9 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=447.00, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (30.40) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(30.60) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (U=316.00, p<.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları 

incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (34.97) kontrol grubu öğrencilerinin sıra 

ortalamasından (26.03) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla 

desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma 

becerilerinin gelişimine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci 

sonucunda aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma becerilerinin gelişimlerini belirlemek için 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  

 
Tablo 10. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin A.V.F.C.İ.K. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 2 7.50 15.00 3.87* .000 
Pozitif sıra 21 12.43 261.00 
Eşit 7 - - 

  *Negatif sıralar temeline dayalı 

 Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu olan aynı 

verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farka 

rastlanmıştır (z=3.87, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında gözlenen 

bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar 

yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin aynı verinin farklı cebirsel 

ifadelerini kullanma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

 
c) Uygun cebirsel muhakemeyi belirleme (U.C.M.B.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci sonucunda 

farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Tablo 11. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin U.C.M.B. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 
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      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

U
.C

.M
.B

.*
  

Ön Test 
Deney 30 3.66 4.64 .700 30 .000 
Kontrol 30 3.53 2.95 .923 30 .031 

 
Son Test 

Deney 30 14.53 8.22 .959 30 .286 
Kontrol 30 6.96 7.54 .822 30 .000 

          * U.C.M.B.: Uygun cebirsel muhakemeyi belirleme 
 

Tablo 11 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

Tablo 12. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin U.C.M.B. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

U
.C

.M
.B

.*
  

Ön Test  
Deney  30 29.28 878.50 413.50 .586 
Kontrol  30 31.72 951.50 

 
Son Test 

Deney  30 38.35 1150.50 214.50 .000 
Kontrol  30 22.65 679.50 

          * U.C.M.B.: Uygun cebirsel muhakemeyi belirleme 
 

Tablo 12 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=413.50, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (29.28) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(31.72) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (U=214.50, p<.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları 

incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (38.35) kontrol grubu öğrencilerinin sıra 

ortalamasından (22.65) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla 

desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin uygun cebirsel muhakemeyi belirleme 

becerilerinin gelişimine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci 

sonucunda uygun cebirsel muhakemeyi belirleme becerilerinin gelişimlerini belirlemek için Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  

Tablo 13. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin U.C.M.B. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 3 5.00 15.00 4.38* .000 
Pozitif sıra 26 16.15 420.00 
Eşit 1 - - 

   *Negatif sıralar temeline dayalı 

 Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu olan uygun 

cebirsel muhakemeyi belirleme becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farka 

rastlanmıştır (z=4.38, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında gözlenen 

bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar 
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yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin uygun cebirsel muhakemeyi 

belirleme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

d) Cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma (C.İ.Y.Ç.B.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci 
sonucunda farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Tablo 14. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.İ.Y.Ç.B. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

C
.İ.

Y
.Ç

.B
.

* 

 
Ön Test 

Deney 30 1.60 1.00 .891 30 .005 
Kontrol 30 1.63 1.21 .908 30 .013 

 
Son Test 

Deney 30 3.86 1.88 .895 30 .007 
Kontrol 30 3.26 1.70 .887 30 .004 

         *C.İ.Y.Ç.B.: Cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma 
 

Tablo 14 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

Tablo 15. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.İ.Y.Ç.B. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

C
.İ.

Y
.Ç

.B
.

* 

 
Ön Test  

Deney  30 30.42 912.50 447.50 .969 
Kontrol  30 30.58 917.50 

 
Son Test 

Deney  30 33.40 1002.00 363.00 .192 
Kontrol  30 27.60 828.00 

         *C.İ.Y.Ç.B.: Cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma 
 

Tablo 15 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=447.50, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (30.42) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(30.58) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (U=363.00, p>.05). Ancak deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının 

(33.40) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasından (27.60) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci sonucunda cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma 

becerilerinin gelişimlerini belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 16. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin C.İ.Y.Ç.B. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 6 5.00 30.00 3.83* .000 
Pozitif sıra 21 16.57 348.00 
Eşit 3 - - 
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*Negatif sıralar temeline dayalı 

  Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu 

olan cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

bir farka rastlanmıştır (z=3.83, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında 

gözlenen bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, 

bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel ifadelere yönelik 

çıkarımda bulunma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

e) Çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma (Ç.Y.C.İ.Y.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci 
sonucunda farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  

 
Tablo 17. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ç.Y.C.İ.Y. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

Ç
.Y

.C
.İ.

Y
.

* 

 
Ön Test 

Deney 30 4.20 3.66 .898 30 .008 
Kontrol 30 4.10 3.49 .893 30 .006 

 
Son Test 

Deney 30 9.33 4.65 .949 30 .163 
Kontrol 30 6.23 4.90 .921 30 .029 

         * Ç.Y.C.İ.Y.: Çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma 
 

Tablo 17 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

 
Tablo 18. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ç.Y.C.İ.Y. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

Ç
.Y

.C
.İ.

Y
.*

  
Ön Test  

Deney  30 30.72 921.50 443.50 .923 
Kontrol  30 30.28 908.50 

 
Son Test 

Deney  30 36.02 1080.50 284.50 .014 
Kontrol  30 24.98 749.50 

* Ç.Y.C.İ.Y.: Çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma 
 

Tablo 18 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=443.50, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (30.72) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(30.28) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (U=284.50, p<.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları 

incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (36.02) kontrol grubu öğrencilerinin sıra 

ortalamasından (24.98) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla 

desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma 

becerilerinin gelişimine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci 
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sonucunda çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma becerilerinin gelişimlerini belirlemek için Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  

 
Tablo 19. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ç.Y.C.İ.Y. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 4 11.25 45.00 3.73* .000 
Pozitif sıra 25 15.60 390.00 
Eşit 1 - - 

*Negatif sıralar temeline dayalı 
 

  Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu 

olan çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmıştır (z=3.73, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında 

gözlenen bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, 

bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin çıkarıma yönelik cebirsel 

işlemler yapma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

f) Sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme (S.D.Ç.Y.K.V.) becerilerinin gelişimi öğretim 

süreci sonucunda farklılık göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  

Tablo 20. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin S.D.Ç.Y.K.V. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 
Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

S.
D

.Ç
.Y

.K
.

V
.*

 

 
Ön Test 

Deney 30 2.10 2.85 .749 30 .000 
Kontrol 30 2.03 2.48 .764 30 .000 

 
Son Test 

Deney 30 9.10 5.62 .964 30 .385 
Kontrol 30 5.13 5.32 .864 30 .001 

         * S.D.Ç.Y.K.V.: Sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme 
 

Tablo 20 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

Tablo 21. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin S.D.Ç.Y.K.V. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

S.
D

.Ç
.Y

.K
.

V
.*

 

 
Ön Test  

Deney  30 29.70 891.00 426.00 .715 
Kontrol  30 31.30 939.00 

 
Son Test 

Deney  30 36.73 1102.00 263.00 .006 
Kontrol  30 24.27 728.00 

         * S.D.Ç.Y.K.V.: Sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme 
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Tablo 21 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=426.00, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (29.70) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(31.30) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (U=263.00, p<.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları 

incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (36.73) kontrol grubu öğrencilerinin sıra 

ortalamasından (24.27) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla 

desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar 

verme becerilerinin gelişimine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Deney grubu öğrencilerinin öğretim 

süreci sonucunda sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme becerilerinin gelişimlerini 

belirlemek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  

Tablo 22. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin S.D.Ç.Y.K.V. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 
Negatif sıra 4 6.50 26.00 4.25* .000 
Pozitif sıra 26 16.88 439.00 
Eşit 0 - - 

  *Negatif sıralar temeline dayalı 

 Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu olan 

sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme becerileri ön test ve son test puanları arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (z=4.25, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate 

alındığında gözlenen bu farkın, pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya 

dayanarak, bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin sonucun 

doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

g) Rutin olmayan problemleri çözme (R.O.P.Ç.) becerilerinin gelişimi öğretim süreci sonucunda farklılık 
göstermekte midir? sorusuna yanıt aranmıştır.  
 

Tablo 23.  Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin R.O.P.Ç. Ön Test ve Son Test 

Ölçümlerinin Normallik Analizleri 

      Shapiro-Wilks 

Boyut Test Grup N x  SS İstatistik sd p 

R
.O

.P
.Ç

.*
  

Ön Test 
Deney 30 4.56 4.28 .874 30 .002 
Kontrol 30 4.46 4.67 .814 30 .000 

 
Son Test 

Deney 30 14.13 7.62 .925 30 .037 
Kontrol 30 8.13 7.38 .871 30 .002 

        *R.O.P.Ç.: Rutin olmayan problemleri çözme 
 

Tablo 23 incelendiğinde, p değerlerinin .05’in altında olduğu ve ön test-son test için yapılan 

ölçümlerin normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
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Tablo 24. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin R.O.P.Ç. Ön Test ve Son Test 

Puanlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Boyut Test Grup N Sıra Ortalaması Sıra 
Toplamı 

U p 

R
.O

.P
.Ç

.*
  

Ön Test  
Deney  30 31.55 946.50 418.50 .639 
Kontrol  30 29.45 883.50 

 
Son Test 

Deney  30 37.05 1111.50 253.50 .004 
Kontrol  30 23.95 718.50 

        *R.O.P.Ç.: Rutin olmayan problemleri çözme 
 

Tablo 24 incelendiğinde, deney ve kontrol grubu öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (U=418.50, p>.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları incelendiğinde, 

deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (31.55) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasına 

(29.45) yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun, son test puanları incelendiğinde ise iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmıştır (U=253.50, p<.05). Öğrencilerin sıra ortalamaları ve toplamları 

incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin sıra ortalamasının (37.05) kontrol grubu öğrencilerinin sıra 

ortalamasından (23.95) daha yüksek olduğu görülmektedir. Deney grubu öğrencilerinin öğretim süreci 

sonucunda rutin olmayan problemleri çözme becerilerinin gelişimlerini belirlemek için Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi kullanılmıştır. 

Tablo 25. Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin R.O.P.Ç. Ön Test ve Son Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 

Negatif sıra 6 4.00 24.00 4.18* .000 
Pozitif sıra 23 17.87 411.00 
Eşit 1 - - 

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 Deney grubundaki öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracının alt boyutu olan rutin 

olmayan problemleri çözme becerileri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır 

(z=4.18, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında gözlenen bu farkın, 

pozitif sıralar yani son test lehine olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, bilgisayar yazılımıyla 

desteklenmiş çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin rutin olmayan problemleri çözme becerilerinin 

gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme aracından almış oldukları cebirsel 

yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma ve cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma becerilerine ait ön 

test ve son test puanlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan test sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak deney grubu deneklerin C.Y.İ.T.K. becerilerine ait sıra 

ortalaması (33.33) kontrol grubu öğrencilerinin sıra ortalamasından (27.67) daha yüksek çıkmıştır. Benzer 
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şekilde deney grubu öğrencilerin C.İ.Y.Ç.B. becerilerine ait sıra ortalaması (33.40) da kontrol grubu 

öğrencilerinin sıra ortalamasından (27.60) daha yüksektir. Öğrencilerin aynı verinin farklı cebirsel 

ifadelerini kullanma, uygun cebirsel muhakemeyi belirleme, çıkarıma yönelik cebirsel işlemler yapma, 

sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme, rutin olmayan problemleri çözme becerilerine ait 

sonuçlar dikkate alındığında ise deney ve kontrol grubunun deneysel işlem öncesinde denk olduğunu, 

uygulama süreci sonunda deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Deney grubu 

öğrencilerinin gelişimini belirlemek için yapılan test sonuçlarına göre fark puanlarının sıra ortalaması ve 

toplamları dikkate alındığında tüm boyutlar için oluşan farkın pozitif sıralar yani son test lehine olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak, araştırmacı tarafından deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen 

bilgisayar yazılımı destekli çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel muhakeme değerlendirme 

aracının alt boyutunda belirlenen becerilerinin tümünün gelişimine katkı sağlamasının yanında deney 

grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen öğretimin, kontrol grubunda sürdürülen öğretime göre; 

aynı verinin farklı cebirsel ifadelerini kullanma, uygun cebirsel muhakemeyi belirleme, çıkarıma yönelik 

cebirsel işlemler yapma, sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme, rutin olmayan problemleri 

çözme becerilerini geliştirmede daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, deney grubunda yer 

alan öğrencilerle gerçekleştirilen öğretim yöntemi ile kontrol grubunda sürdürülen öğretim arasında; 

cebirsel yapıları/ilişkileri tanıma ve kullanma, cebirsel ifadelere yönelik çıkarımda bulunma becerilerini 

geliştirme bakımından anlamlı bir farkın olmadığı söylenebilir. 

Literatürde araştırmanın yukarıda yer alan alt problemleri ile doğrudan ilgili bir çalışmaya 

rastlanılmamış olsa da benzer çalışmalar ışığında elde edilen çalışma sonuçları tartışılmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda yürütülen çalışma, Pilten (2008)’in üstbiliş stratejilerinin, öğrencilerin matematiksel 

muhakeme becerilerine etkisini incelediği çalışma ile yöntem kısmında farklılaşmasına rağmen 

muhakeme becerilerinin alt boyutlarına göre benzerlikler taşımaktadır. Araştırmacı uyguladığı yöntemle 

öğrencilerin uygun muhakemeyi belirleme ve kullanma, matematiksel bilgileri ve örüntüleri tanıma ve 

kullanma, tahmin etme, çözüme ilişkin mantıklı tartışmalar geliştirme, genelleme yapma, rutin olmayan 

problemleri çözme ve matematiksel muhakeme becerilerini geliştirmeyi başarmış ancak aynı verinin farklı 

gösterimlerini tanıma ve çözüm yolu, sonucun doğruluğuna karar verme becerilerinin gelişiminde 

anlamlı bir farka rastlamamıştır. Cebirsel Muhakeme Değerlendirme Aracı’nın tüm alt boyutlarında 

deney grubu öğrencilerinin uygulanan yöntemle seviyelerini artırmış olması Nilklad (2004)’a göre 

öğrencilerin cebirsel düşünme ve muhakeme becerilerini kendi anlayışları ile ortaya koyabilecekleri ve 

zengin bir açıklama yapabilecekleri öğrenme ortamına dâhil olduklarında başarı seviyelerinin 

artabileceğine yönelik ileri sürdüğü varsayımını desteklemektedir. Nitekim deney grubu öğrencilerin 

özellikle U.C.M.B. ve Ç.Y.C.İ.Y. becerilerinin gelişiminde test performanslarını artırmış olmaları, 

Joffrion (2005)’in kavramsal öğretim sayesinde öğrencilerin test performanslarını artırdığı ve daha esnek 

muhakeme becerisi sergilediği çalışma sonucu ile benzerlik taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin muhakeme 

etme becerilerinin gelişimine daha çok destek vermek amacıyla çoklu temsillerin sıkça kullanıldığı 
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çalışma sonuçları, Steele (2005)’in belirttiği gibi matematiksel yapıların, öğrencilerin cebirsel düşünmek 

için ihtiyaç duydukları araçları geliştirirken yardımcı olduğu ve desteklediği görüşünü doğrulamaktadır. 

Sonuç olarak, yapılan araştırmalar genellikle öğrencilerin cebirsel düşünme yapılarının neler olduğu ve 

muhakeme edebilme yeteneklerinin nasıl geliştiği soruları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konuda 

yürütülen çalışmalardaki sonuçlar, karakterize edilmeye çalışılsa bile asıl olan durumun öğrenci cevapları 

olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda, Weinberg et al., (2004) öğrencilerin aritmetikten cebirsel 

muhakemeye geçiş süreçlerini izlemişler, öğrencilerin cebirsel değişkenlerin temsilleriyle olan 

etkileşimlerini analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir çerçeve geliştirilmesine rağmen 

öğrencilerden elde edilen yanıtların kullanılmasının daha uygun olacağını belirtilmişlerdir.  

Öneriler  

Ülkemizde genel olarak öğrencilerin kavramsal ve işlemsel açıdan cebirsel düşünme düzeylerinin 

neler olduğuna yönelik çalışmalara rastlanmasına rağmen cebirsel muhakeme becerilerinin nasıl gelişim 

gösterdiğine yönelik çalışmalara rastlanmamaktadır.  Bu konuda bir araştırma yürütülebilir ve yurtdışında 

yapılan çalışma sonuçlarıyla kıyaslamalar yapılabilir. Bu çalışma, Cebirsel Muhakeme Değerlendirme 

Aracı’nın geliştirilmesi yönüyle ülkemizde bu alanda yapılan ilk deneysel çalışmalardan birisi olmuştur. 

Öğretmenlerde farkındalık oluşturmak amacıyla seminerler veya hizmetiçi aracılığıyla cebirsel 

muhakeme becerisinin önemi anlatılabilir ve konu hakkında bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Çoklu temsil 

uygulamaları için çalışmada tercih edilen GeoGebra programı dışında farklı yazılımlar kullanılarak veya 

her bir kazanım için farklı programlar tercih edilerek etkinliği araştırılabilir. 

NOT: Bu çalışma, 2013.KB.EĞT.009 nolu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen, ikinci yazar danışmanlığında, birinci yazar tarafından hazırlanan “Çoklu Temsil 
Temelli Öğretimin Öğrencilerin Cebirsel Muhakeme Becerilerine, Cebirsel Düşünme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik 
Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme” isimli doktora çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin; farklı kâğıt çeşitleri üzerinde, bir doğru parçasına eş, 
paralel ve dik olan doğru parçaları inşa etme süreçleri incelenmektedir. Öğrencilerle gerçekleştiren görüşmelerde,  
kareli, noktalı ve izometrik kâğıtlarda çizim yaparken kullandıkları yöntemler gözlemlenmiştir. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin her bir kâğıt çeşidine göre kullandıkları çizim stratejileri belirlenmiştir. Öğrencilerin, 
paralel, eş ve dik kavramlarına ait bilgilerini kâğıt çeşitleri üzerinde uygularken ve kâğıt çeşitlerinin yapısal 
özelliklerini kullanırken güçlükler yaşadığı tespit edilmiştir. Geometri derslerinde yapılandırılacak etkinliklerde 
kağıt çeşitlerinin etkin kullanımı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimler: Kâğıt Çeşitleri, Paralel, Eş ve Dik Doğru Parçaları, Geometri Öğretimi 

ABSTARCT 

This study investigated 5th school students’ construction processes of parallel, congruent and perpendicular 
line segments using different kind of papers. Students’ drawing methods on squared, dot and isometric papers was 
observed in the interviews and strategies was determined. It is identified that students have difficulties in using their 
knowledge about parallel, congruent and perpendicular line segments to drawing on squared, dot an isometric 
papers. Another difficulty that the student experienced is that the students cannot use the structural properties of this 
papers. The study concludes with the suggestions for the efficient use of the squared ,dot and isometric papers in the 
geometry lessons based of the research results.  

Key Words: Squared, dot, isometric papers, parallel congruent, perpendicular line segments 
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1.GİRİŞ 

Geometri öğretimi öğrencilerde, “görselleştirme, kritik düşünme, sezme-öngörme, perspektif, 

problem çözme, tahminde bulunma, mantıksal çıkarımda bulunma ve ispat yapma gibi becerilerin 

geliştirilmesinde katkıda bulunmaktadır (Jones,2002) . Bu amaçla geliştirilen geometri programlarında 

öncelikle geometrinin tanımsız kavramları olarak adlandırılan nokta, doğru, düzlem ve uzay 

kavramlarının tanıtılması ve bunlar tanındıkça elemanları bu kavramlar olan şekillerin tanıtılması şeklinde 

bir sıra izlenebilmektedir (Altun,2005).  

Temel kavramlardan hareketle öğrenilen ilk ve en önemli kavramlar arasında paralellik, diklik ve 

eşlik kavramları da yer almaktadır. Söz konusu kavramların öğretimine ilişkin yapılan çalışmalarda 

paralel, eş ve dik kavramlarının birçok geometri konusunun temelini teşkil ettiği ifade edilmiştir 

(Mansfield ve Hapss, 1992; Mistretta, 2003; Ellis ve Pagni, 2008). 

Mansfield ve Hapss (1992)’in çalışmalarında paralel doğru kavramının anlaşılmasının, çokgenleri 

sınıflandırma, açılar arasındaki ilişkiyi anlama ve geometrik ispat konularının temelini oluşturduğunu 

belirtilmektedir. Öğrencilerin paralellik ile ilgili var olan bilgilerini ve yanılgılarının tespit edildiği 

çalışmada öncelikle öğrencilerden paralel tanımı yapmaları istenmiş ardından öğrencilere çeşitli doğru 

parçası ve eğri grupları gösterilerek bunlardan hangilerinin paralel olduğunu nedenleriyle açıklamaları 

istenmiştir. Başlangıçta matematiksel olarak doğru tanımlar yapan öğrencilerin, gösterilen doğru parçaları 

ve eğri gruplarına göre paralellik tanımlarını değiştirdikleri gözlenmiştir.  Matematiksel olarak kabul 

edilebilir bir paralel tanımı yapan öğrencilerin, bir kısım örneklerde doğru parçalarının ve eğrilerin genel 

görünüşüne bakarak daha çok sezgilerine dayalı cevaplar verdikleri ifade edilmiştir. Öğrencilerin paralel 

olma kriterlerinin başında ‘eşit aralıklı olma’ özelliğini kullandıkları görülmüştür. Eşit aralıklı olma 

kriterini verilen doğru parçası veya eğri gurubunda test etmek isteyen öğrencilerin cetvel gibi ölçme 

araçları kullanırken zorluklar yaşadığı ifade edilmiştir. 

Mistretta (2003) çalışmasında, birkaç doğru çiftinin bulunduğu çizimler göstererek öğrencilerden 

bu doğru çiftlerinin hangilerinin kesişen, hangilerinin dik doğrular olduğunu belirtmelerini istemiştir. 

Gösterilen doğru modeli çiftlerinde, şekil 1 deki gibi mevcut görünümleri kesişmeyen doğru 

modellerinde, öğrencilerin %40 lık bir kısmının doğruları kesişmiyor olarak nitelendirdiği belirtilmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin %80 lik bir kısmı dik doğru modellerinin aynı zamanda kesişen doğru modeli 

olmadığını düşündüğü belirtilmiştir. 

Şekil 1: Mistretta (2003)’nın çalışmasında öğrencilere kesişip kesişmediği sorulan doğru çifti modeli 
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Ellis ve Pagni(2008),geometri tahtası üzerinde oluşturulan doğru parçası modellerinin 

uzunluklarını belirlemeye yönelik sınıf içi etkinlikler geliştirdikleri çalışmalarında, öğrencilerin yatay 

dikey ve eğik doğru parçalarına eş olabilecek doğru parçası modeli oluştururken kullandıkları birtakım 

stratejilerden söz etmiştir. Pisagor bağıntısını kullanarak eğik doğru parçalarının uzunluğunu 

hesaplayabilen öğrencilerin, hesaplamayı yapmadan önce verilen doğru parçasının yatay ve dikey 

bileşenlerini nasıl kullandıkları ile ilgili birtakım örnekler sunmuştur. Geometri tahtasının yapısal olarak 

noktalı kâğıt özelliği taşıdığı düşünüldüğünde söz konusu etkinliklerin noktalı kâğıt üzerinde de 

yapılabileceği düşünülmektedir. 

Paralellik, eşlik veya diklik kavramlarının incelendiği araştırmalarda, söz konusu kavramların 

doğru, doğru parçası veya eğri gruplarında uygulanabilmesi ve test edilebilmesi için genellikle birtakım 

araçlar kullanılmaktadır. Mansfield ve Hapss (1992)’in çalışmasında verilen doğru veya eğri modellerinin 

paralel olup olmadığını test edebilmeleri için öğrencilere bir ölçme aracı olarak cetvelin kullandırıldığı 

görülmektedir. Ellis ve Pagni(2008) ‘in çalışmalarında ise verilen doğru parçasına eş olan bir doğru 

parçası modeli inşasında, geometri tahtası kullanılarak, bu aracın noktalar arasını sayarak ölçme yapma ve 

verilen doğru parçalarının uzunluklarını kıyaslamaya elverişli olan özelliklerinin kullanılması 

sağlanmıştır. İki doğru parçasının paralel olması doğru parçalarının arasındaki uzaklığın sabit olmasıyla, 

doğru parçalarının eş olması uzunluklarının eşit olmasıyla ve doğru parçalarının dik olması da bu doğru 

parçalarının oluşturduğu açıların ölçüleriyle ilgilidir. Bu uzunluk ve açıların belirlenmesi cetvel ve 

açıölçer gibi araçlarla ölçülebileceği gibi kareli, noktalı ve izometrik kağıtların yapısal özellikleri 

kullanarak da belirlenebilir.  

Ülkemizde ortaokul düzeyinde (5-8. Sınıflar) uygulanmakta olan matematik dersi öğretim 

programını incelediğimizde paralel, eş ve dik kavramlarının yer aldığı birçok kazanım bulunduğu 

görülmektedir. Öğretim programının kazandırılması hedeflenen becerileri arasındaki psikomotor beceriler 

başlığı altında ise “kâğıt çeşitlerini etkin kullanma” becerisi yer almaktadır. Ortaokul 5. Sınıf düzeyindeki 

kazanımlardan altısında noktalı, kareli ve izometrik kâğıt çeşitlerinin kullanıldığı görülmektedir. Söz 

konusu kazanımların önemli bir kısmında öğrencilerden, kâğıt çeşitleri üzerinde verilen bir doğru 

parçasına paralel, eş ve dik doğru parçası çizme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin kareli, noktalı ve izometrik kâğıt çeşitlerini 

kullanarak eş, paralel ve dik doğru parçaları inşa etme süreçlerini incelemektir. Bunun yanı sıra 
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araştırmada, öğrencilerin verilen bir doğru parçasına paralel, eş ve dik olan doğru parçasını çizerken 

kareli, noktalı ve izometrik kâğıdın yapısal özelliklerini nasıl kullandıkları incelenmektedir. 

2.YÖNTEM 

Bu araştırmada, öğrencilerin eş, paralel ve dik doğru parçalarının inşasında; kareli, noktalı ve 

izometrik kâğıdın özelliklerini nasıl kullandıklarını gerçek durumda incelemek amaçlanmaktadır.  

Çalışmada, düşünsel süreçlerde bir genellemeye ulaşmak yerine, süreçle ilgili derinlemesine inceleme 

yapma imkânı tanıması nedeniyle (Yin,1994) bir nitel araştırma yöntemi olan örnek olay çalışması 

kullanılmıştır. Örnek olay çalışmasında veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır.  

2.1.KATILIMCILAR 

Çalışmanın katılımcıları İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan bir ortaokula devam eden 6 

ortaokul 5. Sınıf öğrencisidir. Katılımcılar sözü edilen ortaokula devam eden öğrenciler arasından 

amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu 

tür bir örneklemede genelleme kaygısı olmamakla birlikte, problemle ilgili farklı durumların örnekleme 

alınması nedeniyle, evren değerleri hakkında önemli ipuçları vereceği söylenebilir. (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2009) Bu nedenle araştırma, matematik dersi başarıları birbirinden 

farklı düzeyde olan 6 öğrenciyle yürütülmüştür. 

2.2.VERİ TOPLAMA SÜRECİ- İŞLEMLER 

Bu araştırmada veriler görüşmeler yolu ile toplanmıştır. Görüşme, ölçeklerle bilgi toplamanın zor 

olduğu durumlarda kullanılabilecek en uygun yöntemlerden biridir (Blaxter, Hughes, Tight, 2006). 

Görüşme tekniğinin en önemli özelliklerinden birisi de görüşme esnasında problemin çözümüne yönelik 

öğrenci davranışlarını ve duyuşsal değişimlerini gözlemlemeye fırsat sunmasıdır (Goldin, 1997).  

Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve çizim yapmayı gerektiren 

sorulardan oluşan, görüşme etkinlikleri kullanılmıştır. Etkinlikler üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu 

bölümler şu şekilde açıklanabilir; 

1. Bir doğru parçasına paralel olan doğru parçası çizme etkinlikleri (kareli, notalı ve 

izometrik kâğıtların her biri için)  

2. Bir doğru parçasına eş olan (paralel olmayan) bir doğru parçası çizme etkinlikleri (kareli, 

notalı ve izometrik kâğıtların her biri için)  

3. Bir doğru parçasına dik olan doğru parçası çizme etkinlikleri (kareli, notalı ve izometrik 

kâğıtların her biri için)  
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Görüşmeler, yukarıda sıralanan başlıklar çerçevesinde hazırlanan 23 adet etkinlik sorusu ile 

yürütülmüştür. Öğrencilerden, çizimlerinin gerekçelerini açıklamaları istenmiştir. Her bir katılımcı ile 

birebir yapılan görüşmeler, video kamera ile kaydedilmiştir. Ayrıca görüşmeler sırasında gözlem notları 

tutulmuştur. Video kayıtları, gözlemci notları ve öğrencilerin çizimleri analiz edilmiştir. 

2.3.VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırmanın ilk aşamasında, olası öğrenci çizimleri ve öğrencilerin ders içi davranışları 

gözlemlenerek çeşitli cevap kodları öngörülmüştür. (Deneme yanılma ile çizim, paralel çizerken çizgiler 

arası uzaklık sayma, eş çizimlerinde kopyalama, eş çizimlerinde simetri kullanımı vb.) Araştırmada, 

video kayıtları, gözlemci notları ve öğrencilerin yapmış olduğu çizimlerden elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin etkinlik süreçlerinde göstermiş oldukları davranışlardan hareketle, genel bir 

kavramsal yapı oluşturularak yukarıda sayılan cevap kodlarına eklemeler yapılmıştır. 

3.BULGULAR 

Araştırmada elde edilen veriler; paralel doğru parçası çizme, eş doğru parçası çizme ve dik doğru 

parçası çizme etkinlikleri kapsamında üç başlık altında sunulmuştur. 

3.1.Bir Doğru Parçasına Paralel Olan Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinden Elde Edilen Bulgular 

Bu başlık altında kareli, noktalı ve izometrik kâğıt çeşitlerinin her biri için, gerçekleştirilen 

etkinliklerde gözlenen öğrenci davranışları sunulmuştur.  

3.1.1. Kareli Kâğıtta Paralel Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 

Bu bölümde öğrencilerden kareli kâğıt üzerinde verilen üç farklı doğru parçasına paralel olan 

birer doğru parçası çizmeleri istenmiştir. 

Kareli kâğıtta paralel çiziminde başarısız olan Damla’nın çizimi incelendiğinde,  doğru 

parçalarının aralarındaki mesafeyi sayma yoluna gittiği fakat bunu yaparken doğru bir metot kullanmadığı 

gözlenmiştir. Damla’nın çizimi aşağıda verilmiştir. 

Şekil 2: Damla’nın Kareli Kâğıttaki Paralel Doğru Parçası Çizimi 
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Damla yaptığı çizimde doğru parçalarının arasını saymış, araştırmacının isteği üzerine sayımını 

şekil 3’de olduğu gibi noktalarla göstermiştir. Bu çizime ilişkin görüşme şu şekilde gerçekleşmiştir.  

Araştırmacı: Çizdiğin doğru parçasının paralel olduğuna nasıl karar verdin? 

Damla: Bunda aralıkları saydım hepsinde aralık dört kare oldu. 

A: Nasıl saydığını işaretleyerek gösterebilir misin? 

D:  ….(sayıyor) Alt uçları sayarken en sondaki kareyi saymıyor (davranış) 

A: sondaki kareyi saymamanın nedenini de açıklar mısın? 

D: Bu yarım kare olduğu için… 

Damla’nın çizimi ve verdiği cevaplar incelendiğinde, doğru parçalarının eşit aralıklı olması 

durumunda paralel olacağını bildiği fakat kareli kâğıdın yapısal özelliklerini kullanamadığından çizimini 

doğru yapamadığı gözlenmektedir. 

Bu etkinlikte başarı gösteren öğrencilerden biri olan Semih’in çizimi incelendiğinde ise 

kendisinin “üçgen oluşturma” adını verdiği, doğru parçasının yatay ve dikey uzunluklarını saymaya 

dayanan bir yöntem kullanarak paralel doğru parçaları inşa etmiştir.  

Kareli kâğıdın yapısal özelliklerini kullanmaya dayalı stratejiler seçen öğrencilerin genel olarak 

başarılı çizimler yaptığı, deneme yanılma veya görünüşe dayalı çizimler yapan öğrencilerin ise 

çizimlerinde başarısız oldukları gözlenmektedir. Doğru parçasının birim karelerin köşegenleri üzerinde 

olduğu durumlarda öğrencilerin daha başarılı çizimler yaptığı görülmektedir. Doğru parçasının birim 

karelerin köşegenleri üzerinde olmayan doğru parçalarının çizimde, öğrencilerin strateji geliştirmekte 

zorlandığı gözlenmektedir. 

 3.1.2. Noktalı Kâğıtta Paralel Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 

Bu bölümde öğrencilerden bu kez noktalı kâğıt üzerinde verilen üç farklı doğru parçasına paralel 

olan birer doğru parçası çizmeleri istenmiştir.  

Bu etkinlikte başarı gösteremeyen Uğur’un çizimleri incelendiğinde, kendi inşa ettiği doğru 

parçasıyla verilen doğru parçasının uzatıldığı takdirde kesişip kesişmeyeceğini öngörmeye çalışarak bir 

çizim yapıyor. Fakat öngörüsünü verilen A4 kâğıdının sınırları içinde tutması ve doğru parçalarının 

sadece bir ucunu dikkate alması nedeniyle çizimi başarısız oluyor. Uğur’un bu etkinlikteki bir çizimi 

Şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3: Uğur’un Noktalı Kâğıttaki Paralel Doğru Parçası Çizimi 

 

Yukarıda daire içine alınan noktalar Uğur’un, doğru parçalarının devam etmesi durumunda 

geçecekleri noktalardır. Bu noktaları dikkate alarak doğru parçalarını kesişmeyeceğini söylemiştir. 

Uğur’un bu cevabı Mistretta (2003)’ün çalışmasında işaret edilen kavram yanılgısına örnek teşkil eden bir 

niteliğe sahiptir. 

Yağız’ın noktalı kâğıt üzerindeki paralel doğru parçası çizimleri incelendiğinde ise kendisinin 

“yol takibi” dediği, verilen doğru parçasının kâğıttaki değme noktalarını kopyalamaya dayalı bir yöntem 

kullandığı görülmüştür.  

Öğrencilerin noktalı kâğıtta paralel çizimleri incelendiğinde kareli kağıda göre daha başarılı 

çizimler yapıldığı gözlenmiştir. Noktalar arasını sayma ve bir doğrultuda çizgi çizme konusunda daha az 

zorlandıkları görülmektedir.  

3.1.3. İzometrik Kâğıtta Paralel Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 

Bu bölümde öğrencilerden izometrik kâğıt üzerinde verilen üç farklı doğru parçasına paralel olan 

birer doğru parçası çizmeleri istenmiştir.  

Bu bölümdeki ilk iki çizim etkinliğinde, doğru parçaları üzerinde bulunduğu doğrultudaki 

noktaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Fakat 3. etkinlikte doğru parçası  bu özelliği 

göstermemektedir. Bu bölümdeki çizimler incelendiğinde 1 ve 2. çizimlerde tüm öğrencilerin başarılı 

olduğu görülmektedir. 3. etkinlikteki çizimlerde ise öğrenciler  çeşitli stratejiler geliştirmeye 

çalışmışlardır.  

Semih’in bu bölümde yer alan 3.etkinlikteki çizimi şekil 4 de yer almaktadır. 

Şekil 4: Semih’in İzometrik Kâğıttaki Paralel Doğru Parçası Çizimi 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

730 

 

Semih’in çizimine ait gerekçelerini açıkladığı görüşmesi aşağıdaki gibidir. 

Araştırmacı: Bu doğru parçalarının paralel olduğuna nasıl karar verdin? 

Semih: önce bu doğru parçasının (verilen doğru parçasını gösteriyor)… (altında ve üstünde 

kalan noktaları göstererek)bir tane sağdan bir tane soldan …. Saydım 4 tane nokta var bir de 

birleştiği noktalar var (uç noktaları gösteriyor). Toplam 6 oluyor. Ben de aynı şekilde çizdim.  

Sonay’ın bu etkinlikteki çizimi incelendiğinde ise verilen doğru parçasının noktalara göre 

konumunu dikkate alarak başarılı bir çizim yaptığı görülmektedir. 

Sonay’ın çizimine ait gerekçelerini açıkladığı görüşmesi aşağıdaki gibidir. 

A: Paralel olduklarına nasıl karar verdin? 

S: İlk değdiği noktayı çizdim (verilen doğru parçasının alt uç noktasını gösteriyor) sonra bunda 

noktalar değmemiş ben de değmeden çizdim… bunun uç noktası değmiş ben de uç noktasını 

değdirdim… 

İzometrik kâğıtta paralel doğru parçası inşa etme etkinliklerinde, öğrencilerin bu kâğıdın yapısal 

avantajlarını kullanmakta diğer kağıt çeşitlerine göre daha başarılı oldukları gözlenmektedir. 

Bir doğru parçasına paralel olan bir doğru parçası çizme etkinliklerinde, öğrencilerin geliştirdiği 

stratejilere bu çalışmanın tartışma ve sonuç kısmında yer verilmiştir. 

3.2.Bir Doğru Parçasına Eş Olan Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinden Elde Edilen Bulgular 

Bu başlık altında bir doğru parçasına eş olan doğru parçası çizme etkinlikleri kapsamında; kareli, 

noktalı ve izometrik kâğıt çeşitlerinin her biri için gerçekleştirilen etkinliklerde gözlenen öğrenci 

davranışları sunulmuştur.  

Bu etkinliklerde yer alan sorular kapsamında öğrencilerden kareli, noktalı ve izometrik kâğıt 

üzerinde verilen bir doğru parçasına eş olan fakat paralel olmayan bir doğru parçası çizmeleri istenmiştir. 

3.2.1. Kareli Kâğıtta Eş Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 
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Bu bölümde öğrencilerden kareli kâğıt üzerinde verilen iki farklı doğru parçasına eş olan fakat 

paralel olmayan birer doğru parçası çizmeleri istenmiştir. 

Bu etkinlikte başarılı çizimler yapan Semih’in görüşmeleri incelendiğinde; kendisinin “kod 

oluşturma ve simetrisini alma” şeklinde isimlendirdiği, temelde doğru parçasının yatay ve dikey 

uzunluklarını saymaya dayalı bir çizim yöntemi uygulamıştır.  

Yağız’ın görüşmeleri incelendiğinde ise onun da “ters yol takibi” adını verdiği bir yöntem 

kullanarak verilen doğru parçasına hem eş olan hem de paralel olmayan bir doğru parçası çizme stratejisi 

uyguladığı görülmektedir. Yağız, bir önceki etkinlikte de “yol takibi” ismini verdiği bir yöntemle paralel 

doğru parçası çizme yöntemi uygulamıştır.  

Kareli kâğıtta verilen bir doğru parçasına eş olan doğru parçası çizmeye ilişkin etkinliklerde, 

doğru parçasının birim karelerin köşegenleri üzerinde yer aldığı soruda daha yüksek başarı gözlenmiştir. 

3.2.2. Noktalı Kâğıtta Eş Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 

Etkinliklerin bu bölümünde öğrencilerden noktalı kâğıt üzerinde, verilen bir doğru parçasına eş 

doğru parçası çizmeleri istenmiştir. Aynı etkinliğin kareli kâğıt üzerinde yapılan bölümünde olduğu gibi, 

verilen doğru parçasının yatay ve dikey uzunluklarını saymaya dayanan strateji Yağız, Semih, Sonay, 

Uğur ve Damla isimli öğrenciler tarafından kullanılıyor. 

Fatih’in, bu etkinlikte, verilen doğru parçasını geçtiği nokta sayısını saymaya dayanan bir strateji 

kullandığı görülmektedir. Bununla birlikte Fatih, birim karelerin köşegenleri üzerinde verilen doğru 

parçasını ( N.1 numaralı soru) doğru çizmiş fakat N.2 numaralı soruda başarılı olamamıştır. Fatih’in her 

iki soru için yaptığı çizimler aşağıdaki gibidir.    

Şekil 5:Fatih’in Noktalı Kâğıttaki Eş Doğru Parçası Çizimleri 

                                       

Noktalı kağıtta verilen bir doğru parçasına eş olan doğru parçası çizmeye ilişkin etkinliklerde, 

doğru parçasının birim karelerin köşegenleri üzerinde yer aldığı soruda  (N.1 numaralı soru) daha yüksek 

başarı gözlenmiştir. 

3.2.3. İzometrik Kâğıtta Eş Doğru Parçası Çizimine İlişkin Öğrenci Davranışları 

N.1 N.2 
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İzometrik kâğıtta eş doğru parçası çizme etkinliklerinde, genel olarak, öğrencilerin kareli ve 

noktalı kâğıtta kullandıkları stratejileri, bu kâğıtta da kullanma eğilimi gösterdikleri gözlenmektedir. 

Örneğin, önceki eş çizme etkinliklerinde yatay dikey uzunluk sayma stratejisi (kendisinin “kod bulma” 

dediği strateji) kullanan Damla, izometrik kâğıtta da aynı yöntemi kullanmaya çalışmış fakat kağıdın 

yapısal özelliklerini kullanmakta zorlanmıştır. Yağmurun bu etkinliğe ilişkin çizimi aşağıda 

verilmektedir. 

Şekil 6:Damla’nın İzometrik Kâğıttaki Eş Doğru Parçası Çizimi 

 

Çiziminde de görüldüğü üzere Damla, verilen doğru parçasının yatay ve dikeyini saymakta 

zorlandığı için buna benzer bir sayma yöntemi kullanmaya çalışmıştır. Fakat eş doğru parçası çizmek için 

bu sayımı kullanmadığı için doğru bir çizim yapamamıştır. 

Fatih ise yaptığı denemeler sonucunda, izometrik kâğıtta iki nokta arasındaki uzaklığın dikey ve 

(kendi deyimiyle) çapraz sayımlarda aynı olduğunu söyleyerek doğru bir çizim yapmıştır.  

Sonay ise bu etkinlikte önce yatay ve dikey uzunlukları saymaya çalışmış fakat izometrik kağıdın 

yapısı nedeniyle tamsayı olmayan uzunlukları fark edince, özgün bir sayma stratejisi geliştirmiştir. Bu 

etkinliğe ilişkin görüşme aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

…..(Çeşitli denemelerden sonra çizimini bitiriyor) 

A:  Paralel olduklarına nasıl karar verdin? 

S: kendimce bir şekil oluşturdum. Bir noktadan 2 aşağıya,1 çapraz 2 yana olacak şekilde 

çizdim… 

Sonay’ın bu etkinlikte yapmış olduğu çizim aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 7:Sonay’ın İzometrik Kâğıttaki Eş Doğru Parçası Çizimi 
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İzometrik kâğıtta verilen bir doğru parçasına eş olan doğru parçası çizmeye ilişkin etkinliklerde 

öğrenciler aynı etkinliğin kareli ve noktalı kağıtta yer alan çeşidine göre daha çok güçlük yaşamışlardır. 

3.3.Bir Doğru Parçasına Dik Olan Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinden Elde Edilen Bulgular 

Bu başlık altında, kareli, noktalı ve izometrik kağıt üzerinde verilen bir doğru parçasına dik olan 

doğru parçası çizme etkinlikleri kapsamında gözlenen öğrenci davranışları sunulmuştur.  

Araştırmaya katılan altı öğrencinin tamamına bu etkinlik kapsamında, kareli kağıtta üç, noktalı 

kağıtta üç ve izometrik kağıtta üç olmak üzere toplam sekiz adet etkinlik uygulanmıştır. Etkinliklerde 

verilen bir doğru parçasına istenen herhangi bir noktadan dik bir doğru parçası çizmeleri istenmiştir. 

Öğrencilerin hiçbiri dik doğru parçalarını çizerken bilinçli-formal bir yöntem kullanmamış, sadece doğru 

parçalarının görünüşünü dikkate alarak çizimler yapmıştır. Aşağıda sırasıyla Damla, Uğur ve Yağız’ın 

çizimleri yer almaktadır. 

Şekil 8:Damla, Uğur ve Yağız’ın Dik Doğru Parçası Çizimleri 

                  

Öğrencilerin kareli, noktalı ve izometrik kâğıtlardaki çizimleri incelendiğinde, dik doğru parçası 

çizerken, verilen doğru parçası nasıl olursa olsun, birim karelerin köşegenleri üzerinde çizim yapma 

eğilimde olduğu gözlenmiştir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, öğrencilerin, kareli, noktalı ve izometrik kâğıt çeşitlerini kullanarak eş, paralel ve 

dik doğru parçaları inşa etme süreçlerindeki davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Öğrencilerle yapılan 

etkinlikler paralel çizimi, eş çizimi ve dik çizimi olmak üzere üç gruba ayrılmış ve her bir grup için 

gözlenen davranışlar belirlenmiştir. Her etkinlik grubu için gözlenen davranışlar aşağıdaki başlıklar 

altında sunulmuştur. 
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4.1. Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Davranışlar  

Öğrencilerin paralel olma kriterlerinin başında ‘eşit aralıklı olma’ özelliğini kullandıkları 

görülmüştür. Eşit aralıklı olma kriterini verilen doğru parçası için test etmek isteyen öğrencilerin 

genellikle kâğıdın yapısal özelliğini kullanmada zorlandığı gözlenmektedir. Bu sonuç Mansfield ve Hapss 

(1992)’in çalışmalarında yer alan bulgular ile örtüşmektedir. 

Bu etkinliklerde öğrencilerden kareli, notalı ve izometrik kâğıtlar üzerinde verilen üçer adet doğru 

parçasına, paralel olan doğru parçası çizmeleri beklenmiştir.  Gözlenen davranışlar her bir kâğıt çeşidi 

için aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1: Verilen bir doğru parçasına paralel doğru parçası çizme etkinliklerinde öğrencilerin her bir kâğıt 

çeşidinde uyguladıkları stratejiler 

Kareli Kâğıtta Bir Doğru Parçasına 
Paralel Doğru Parçası Çizme 

Etkinliklerinde Gözlenen Davranışlar 

Noktalı Kâğıtta Bir Doğru Parçasına 
Paralel Doğru Parçası Çizme 

Etkinliklerinde Gözlenen Davranışlar 

İzometrik Kâğıtta Bir Doğru Parçasına 
Paralel Doğru Parçası Çizme 

Etkinliklerinde Gözlenen Davranışlar 

1. Verilen doğru parçasının yatay-dikey 

uzunluklarını sayarak (kod bulma) 

paralel doğru parçası çizme / üçgen 

oluşturma 

2. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçası arasındaki uzaklığı 

sayma 

3. Verilen doğru parçasının karelere 

göre konumunu kopyalama-taklit 

etme (yol takibi) 

4. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçasının uzatıldığı takdirde 

kesişip kesişmeyeceğini öngörme 

5. Deneme-yanılma-kontrol yöntemini 

kullanma 

6. Görünüşe göre karar verme 

 

 

1. Verilen doğru parçasının yatay-dikey 

uzunluklarını sayarak (kod bulma) 

paralel doğru parçası çizme / üçgen 

oluşturma 

2. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçasının aralarındaki 

uzaklığı sayma (mümkün olan tüm 

noktalardan) 

3. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçasının aralarındaki 

uzaklığı sayma (sadece başlangıç ve 

bitiş noktaları arasından) 

4. Verilen doğru parçasının noktalara 

göre konumunu kopyalama-taklit 

etme (yol takibi) 

5. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçasının uzatıldığı takdirde 

kesişip kesişmeyeceğini öngörme 

 

1. Verilen doğru parçasının geçtiği 

nokta adedini sayarak paralel çizme 

2. Verilen doğru parçasının altında ve 

üstünde kalan nokta sayılarını 

sayarak paralel çizme 

3. Verilen doğru parçası ile çizilen 

doğru parçasının uzatıldığı takdirde 

kesişip kesişmeyeceğini öngörme 

4. Verilen doğru parçasının noktalara 

göre konumunu kopyalama-taklit 

etme (yol takibi) 

5. Verilen doğru parçası ile çizdiği 

doğru parçasının aralarındaki 

uzaklığı sayma (sadece başlangıç ve 

bitiş noktaları arasından) 

 

 

Yukarıda kareli kâğıt için sıralanan davranışlardan ilk üç sırada yer alanlar daha çok başarılı 

çizimler yapan öğrenciler tarafından gösterilmiştir. Çizimleri başarısız olan öğrenciler genel olarak bir 

strateji oluşturmaksın sadece görünüş odaklı çizimler yapmıştır. 
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Noktalı kağıt için sıralanan davranışlara dikkat edildiğinde ise kareli kâğıttaki davranışlarla 

benzerlikler göstermektedir. Fakat kareli kâğıtta, bir stratejiye bağlı olmaksızın çizim yapan öğrencilerin 

büyük çoğunluğu noktalı kâğıttaki benzer etkinlikteki çizimlerini daha çok, bilinçli-formal bir stratejiye 

göre gerçekleştirmiştir. Noktalı kâğıtta paralel doğru parçası çizme etkinliklerinde göze çarpan bir diğer 

konu da, doğru parçaları arasındaki uzaklığı sayarken gösterilen başarı olmuştur. Kareli kağıtta aralık 

sayarak paralel doğru parçası çizmeye çalışan öğrenciler, saymada bir çok hata yaparken bu öğrenciler 

noktalı kağıtta hatalı sayım gerçekleştirmemiştir. 

Öğrencilerin izometrik kâğıtta verilen bir doğru parasına paralel olan doğru parçası çizme 

etkinliklerinde, diğer kâğıt çeşitlerine göre daha başarılı çizimleri yaptığı söylenebilir. Bunun yanında, 

izometrik kâğıttaki 1 ve 2. etkinliklerde olduğu gibi, doğru parçasının noktalara değdiği sorularda 

zorlanmadan çizimlerini gerçekleştirmişlerdir. 

4.2. Bir Doğru Parçasına Eş Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Davranışlar  

Bu etkinliklerde öğrencilerden kareli, notalı ve izometrik kâğıtların her biri için ikişer tane olmak 

üzere toplam altı adet doğru parçasına, eş olan fakat paralel olmayan doğru parçası çizmeleri 

beklenmiştir. Gözlenen davranışlar her bir kâğıt çeşidi için aşağıda verilmiştir 

Tablo2: Verilen bir doğru parçasına eş doğru parçası çizme etkinliklerinde öğrencilerin her bir kâğıt 

çeşidinde uyguladıkları stratejiler 

Kareli Kâğıtta Bir Doğru Parçasına 
Eş Doğru Parçası Çizme 
Etkinliklerinde Gözlenen 

Davranışlar 

Noktalı Kâğıtta Bir Doğru Parçasına 
Eş Doğru Parçası Çizme 
Etkinliklerinde Gözlenen 

Davranışlar 

İzometrik Kâğıtta Bir Doğru 
Parçasına Eş Doğru Parçası Çizme 

Etkinliklerinde Gözlenen 
Davranışlar 

1. Verilen doğru parçasının yatay-

dikey uzunluklarını sayıp (kod 

bulma), bu koda uygun ve verilen 

doğru parçasına simetrik doğru 

parçası çizme 

2. Verilen doğru parçasının karelere 

göre konumunu simetrik 

doğrultuda kopyalama ( ters yol 

takibi) 

3. Göz kararı çizim 

 

1. Verilen doğru parçasının yatay-

dikey uzunluklarını sayıp (kod 

bulma), bu koda uygun ve verilen 

doğru parçasına simetrik doğru 

parçası çizme 

2. Verilen doğru parçasının 

noktalara göre konumunu simetrik 

doğrultuda kopyalama ( ters yol 

takibi) 

3. Verilen doğru parçasının geçtiği 

nokta sayısını kullanarak çizim 

yapma 

 

1. Verilen doğru parçasının geçtiği 

nokta sayısını sayarak eş doğru 

parçası çizme 

2. Verilen doğru parçasının 

noktalara göre konumunu simetrik 

doğrultuda kopyalama ( ters yol 

takibi) 

3. Verilen doğru parçasının yatay-

dikey uzunluklarını sayma (kod 

bulma) 

 

 

Öğrencilerin kareli etkinliklerde er alan çizimlerinde yukarıda sayılan davranışlar gözlenmiştir. 

Etkinlikte çizilmesi istenen doğru parçasının eş olması fakat paralel olmamasının istenmesi öğrenciler 

dikey veya yatay eksene göre simetri kullanarak çizim yapmaya yöneltmiştir.  
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Öğrencilerin noktalı kâğıtta verilen doğru parçasına eş doğru parçası çizme etkinliklerindeki 

cevapları incelendiğinde kareli kağıttaki çizimlerinden daha bilinçli-formal çizim yöntemleri kullandığı 

görülmüştür.  

Yukarıda izometrik kağıt için sayılan öğrenci davranışlarından ilk iki davranış başarılı çizimlerle 

sonuçlanmıştır. Fakat öğrencilerin kareli ve noktalı kağıtta kullandıkları, yatay ve dikey mesafe sayma 

stratejisi izometrik kağıdın yapısal özelliklerinin uygun olmaması nedeniyle doğru çizimler 

yapamamalarına neden olmuştur. 

4.3. Bir Doğru Parçasına Dik Doğru Parçası Çizme Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Davranışlar  

Bu bölümde öğrencilerden kareli, notalı ve izometrik kâğıtlar üzerinde verilen üçer adet doğru 

parçasına, dik olan doğru parçası çizmeleri beklenmiştir.  

Bu etkinlilerde öğrenciler, verilen bir doğru parçasına dik olan bir doğru parçası çizerken 

herhangi bilinçli bir çizim stratejisi izlememiştir. Öğrencilerin çizimlerinde, daha çok doğru parçalarının 

görünüşünü temel aldıkları gözlenmektedir.  

Ortaokul 5. sınıf öğrencileriyle yürütülen bu araştırmada, öğrencilerin kareli, noktalı ve izometrik 

kâğıt üzerinde verilen bir doğruya paralel, eş veya dik olan doğru parçası çizme süreçlerinde dikkat çeken 

en önemli durum, bu öğrencilerin söz konusu kâğıtların yapısal özelliklerini tam olarak bilmemeleri 

olmuştur. Ayrıca matematik derslerinde çok sık kullandıkları kareli kağıtta da, bu kağıdın özelliklerini 

yerinde kullanma konusunda güçlükler yaşamışlardır. Bunun yanında, noktalı kâğıt üzerindeki çizimlerde,  

doğrular arası uzaklığı tespit etme, noktalar arasını sayma gibi ölçme davranışlarında kareli kâğıttaki 

çizimlere göre daha başarılı olunduğu gözlenmiştir. İzometrik kâğıtta ise yapısal özellikleri konusunda 

öğrencilerin en az bilgi sahibi olduğu kâğıt çeşidi olmasıyla birlikte eş ve paralel doğru parçası 

çizimlerinde başarılı çizimlerin yapıldığı görülmüştür. Öğrencilerin söz konusu kağıt çeşitleriyle çizim 

yapmalarını gerektiren etkinliklerin sınıf içinde uygulanmasının, eş, paralel ve dik kavramlarının daha iyi 

öğrenilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

5.ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında öğrencilerin kareli, noktalı ve izometrik kağıdın yapısal 

özelliklerini yeterince bilmedikleri görülmektedir. Ayrıca paralel, eş ve dik doğru parçası kavramlarına 

ilişkin bilgilerinde birtakım yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle paralel, eş 

ve dik doğru parçası kavramlarının öğretimine yönelik tasarlanacak sınıf içi etkinliklerin,  kağıt 

çeşitlerinin yapısal özelliklerini kullanmayı gerektirecek şekilde tasarlanmasının konunun öğrenimine 

olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Medya ve şiddet arasındaki ilişki, medyada gösterilen şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkisi ile 
gündeme gelmektedir. Medyadaki şiddet içerikli yayınların denetlenmesi ve önlenmesi ile toplumdaki şiddet ve suç 
olaylarının azalacağı varsayımı medyayı eleştirilerin odak noktası haline getirmiştir. Medya toplumu etkilemekte ve 
bir dünya kurgulamaktadır. Medya ve şiddet ilişkisini ele aldığımızda, bu kurulan dünya tasvirinde var olan yapıları 
korumak adına şiddet meşru kılınmak istendiğinde ise medyada gösterilen şiddeti etkisizleştirmek için medya 
okuryazarlığı ile medya tüketicileri bilinçlendirilmelidir.  

Bu çalışmada medya ve şiddet ilişkisi üzerinde durulacak ve medyanın şiddet üzerindeki etkisi 
sorgulanacaktır. Bu amaçla medya ve şiddet kavramları tanımlanacak, kitle iletişim araçlarının etkileri ve medyanın 
şiddete olan etkisi konularına değinilecektir. Şiddetin öğrenilmesi ve şiddetin doğallaştırılması konuları açıklanacak, 
medyanın şiddet içerikli yayınlarının etkileri konusunda yapılan araştırmalar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi 
verilecek ve  medya okuryazarlığının medya tüketicilerini bilinçlendirerek sürece katkısı  üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Medya ve şiddet, kitle iletişimi, medya okuryazarlığı. 

ABSTRACT 

The relation between media and violence becomes the main topic of conversation with the influence on 
individual and society committing to the media. The assumption of decreasing the violence and crime cases in 
society has become the focal point of the critics with the audited and prohibited violent publication. The media is 
influencing the society and is fictionalising a world. When we deal the media and violence relation, the media 
literacy and the media consumers has to be raised awareness for deactivating the violence committing to the media, 
if the violence is being legalized in name of protecting the existing structures in the descriptive of this settled world. 

At this labour there will be duelled on the media and violence relation and the influence of the media on 
violence will be interrogated. For this purpose, the media and violence terms will be described, and the subjects of 
influences of the mass mediums and the influence on violence which the media has will be mentioned. The subject 
of the learned and naturalized violence will be clarified, and there will be informed about the researches and legal 
acts of the influences of the violent publication of the media, and there will be duelled on the contribution during 
raising awareness the media consumers of the media literacy.  

Key words: Media and violence, mass media, media literacy. 
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1.GİRİŞ  

Küreselleşme ile medya dünyaya açılan bir pencere olarak tasvir edilmekle birlikte, 

gördüklerimizin kurgusal olduğu gerçeği medyanın ve etkilerinin de sorgulanması sürecini beraberinde 

getirmiştir. Medyanın siyaset, ekonomi ve gelişen teknolojiler bağlamında konumu farklılaşmış, artan 

rekabet ortamında kar amacı güden bir işletme olması nedeniyle medyada üretilen içerik konusunda 

izlenme ve takip edilme kaygısı, yayıncılık alanındaki sorumluluğun önüne geçmiştir. Bu durum da 

medyanın olumsuz etkileri konusunda daha fazla eleştiri almasına yol açmıştır. Medyanın haber verme ve 

eğitme işlevleri sorgulanırken, medyadaki olumsuz içeriğin bireyler üzerindeki etkisi konusunda ne tür 

önlemler alınacağı da gündeme gelmiştir. Bu bağlamda medya endüstrisinin durumu göz önüne 

alındığında, medyanın dönüştürülememesi karşısında tüketiciyi bilinçlendirme çabaları ivme kazanmakta, 

medya okuryazarlığı ile medyanın yönlendirmeleri ile etki altına alınan kitleler yerine, medyayı 

denetleyen , sorgulayan ve eleştirel yaklaşan tüketici profili oluşturulmaya ve medya karşısında bir 

özgürlük alanı yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece medyada şiddet gibi olumsuz içeriğe sahip olan 

yayınların etkisizleştirilmesi konusunda adımlar atılmaktadır. 

2.MEDYA KAVRAMI 

Günümüz dünyasını anlamanın araçlarından birisi de medyadır. Medya, Latince kökenli, halka, 

kamuoyuna ait medium, mediae sözcüklerinden gelmektedir. Yığınsal kitle iletişim araçlarına medya 

denilmektedir. Medyanın görevi, kendi ilkeleri açısından bir dünya kurmaktır. Var olan yapılar, değerler, 

ilkeler bu dünyaya uygun bir şekilde dönüştürülüp yansıtılmaktadır. (Tozlu:50) 

Dünyayı medya aracılığı ile algılamamız, medyanın tanımladığı dünyayı anlamlandırmak 

şeklinde gerçekleşmektedir. Medyanın kurguladığı dünya, zamanla bireylerin gerçek dünya algılarının 

yerine geçmekte, medyada gösterilen her şey doğal olarak algılanmakta, sorgulanmadan kabul 

edilmektedir. Medyanın belirleyici tutumuna eleştirel yaklaşılmadıkça, birey medya tarafından daha kolay 

etki altına alınmaktadır.  

2.1.KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİLERİ 

Kitle iletişiminin etkileri söz konusu olduğunda kitle iletişimi kuramlarına da değinmek gerekir. 

Temelde üç kuram vardır. Kamu alanı kuramının kurucusu J. Habermas’tır. Habermas’a göre, kitle 

iletişim ve eğlence araçlarının gelişmesi, kamu alanlarını bir aldatmacaya dönüştürmüştür ve bu şekilde 

insanlar yönlendirilmektedir. Üst geçerlilik kuramının savunucusu Baudrillard’a göre, kitle iletişim 

araçları her yerdedir. Gerçekte insanların davranışlarıyla iletişim araçları görüntüleri birbirine karışmakta 

ve yeni bir üst gerçeklik yaratılmaktadır. Aracılı yarı etkileşim kuramının savunucusu J. Thompson’dur. 

Bu kurama göre insanlar, iletişim araçlarının iletilerini alırken ve aldıktan sonra tartışmaktadırlar. İletiler, 
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anlatma, yeniden anlatma, yorumlama, yeniden yorumlama, üzerinde fikir yürütme, eleştirme sürecinde 

dönüşmektedir. (Tozlu:63-64)  

Habermas’ın  kamu alanı kuramında belirttiği gibi, kitle iletişim araçları insanları 

yönlendirmektedir. Bu yönlendirme sonucunda etki altında düşünmekte ve karar vermektedirler. 

Thompson insanların yeniden anlattıklarını ve yeniden yorumladıklarını vurgulasa da yeniden yapılan 

yorumlar yapılan yönlendirmelerin çok da dışına çıkmamaktadır. Egemen olana karşı çıkışlar bastırılacak 

ve olumsuzlanacaktır.  

Kitle iletişiminin etkisi düşünüldüğünde, tüm toplumlarda evrensel bir kitle iletişim gerçeği 

vardır. Ekonomiden eğitime, ahlaktan hukuka, tüm toplumsal kurumlar, kitle iletişim sürecinin etkisi 

altındadır. Kitle iletişim teknolojileri maddi ve manevi boyutları olan hızlı bir sosyal değişime yol 

açmakta, doğal insan yaşantısını şekillendirmektedirler. Radyo ve televizyon, dünyanın her yerinde olup 

biteni çok kısa sürede tüm insanlara ulaştırabilmektedir. Eski ABD başkanı Kenedy’nin vurulmasını iki 

saat içerisinde dünyanın yüzde 92’si öğrenmiştir. İkiz kulelere saldırı ise, ikinci uçağın çarpmasının 

naklen görüntüsü dahil anında dünyanın her yerinden televizyonlardan izlenmiştir. (Tozlu:58-60) 

Kitle iletişim araçları sayesinde kısa sürede her şeyden haberdar olunmakta, bu da dünyayı 

küçültmekte ve tek tipleştirmektedir. Medyanın sunduğu kurgulanmış gerçekliğin aynı anda çok sayıda 

kişiye ulaşması farklılıkları ortadan kaldırmakta, bireylerin dünyayı algılayışlarında benzer zihin haritaları 

oluşmaktadır.  

Medyanın ve düzenin düzenbazlarının ulaşmak istedikleri sonuç da, pasiflik yani eyleme geçmeyi 

engellemektir. Bunun sebebi de pasifliğin, statükonun devamlı var olmasını garanti etmesidir. Pasiflik, 

kendi kendisini beslemekte ve katılımcılığı engelleyen koşulların yıkılmasını sağlayacak toplumsal 

hareketlerin oluşmasına imkan vermemektedir.  Bireysel pasifliği teşvik eden en etkili araç televizyondur. 

Yapılan istatistiklerin sonuçlarına göre, Amerikalılar saatlerinin çoğunu parmaklarını bile oynatmadan 

televizyon karşısında geçirmektedir. İnsanlar sadece fiziksel açıdan pasifize edilmemekte, zihinsel açıdan 

da yönlendirilmektedirler. Ticaretin temel alındığı toplumlarda televizyonun, radyonun ve sinemanın 

hedefi, bireyin dikkatini toplumsal ve ekonomik meselelere çekmek değil, bireyin dikkatini dağıtmaktır. 

(Schiller, 2005:47-49) 

Bireylerin eleştirel ve sorgulayıcı olmaları, ticari kaygılarla hareket eden medyanın sunduğu 

gerçekliğin sorgulanmasına, medyanın kurduğu düzenin sarsılmasına neden olmaktadır. Bu düzeni 

korumak adına medya içeriği profesyonel bir şekilde hazırlanmaktadır. Farklı görüşler azınlık olarak 

gösterilmekte ve egemen olan, tek doğru olarak bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Bütünlüğü bozucu 

etkide bulunduğu varsayılanlar aslında statüko için tehdit oluşturan unsurlardır.  

3.ŞİDDET KAVRAMI 
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Şiddet kavramı Latince ‘violentia’dan gelmektedir. Violentia, şiddet, sert, acımasız kişilik ve güç 

demektir. Violare fiili, şiddet kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek olarak 

tanımlanır. Çağdaş Fransızca sözlükler şiddeti şöyle tanımlamaktadır:  

a.Bir kişiye güç veya baskı uygulayarak isteği dışında  bir şey yapmak ya da yaptırmak.  

b.Şiddet uygulama eylemi. 

c.Duyguların kabaca ifade edilmesine doğal eğilim.  

d.Bir şeyin karşı konulamaz gücü.  

e.Bir eylemin hoyrat yapısı. (Michaud, 1991:7) 

Gerbner ve arkadaşları ise şiddeti şu şekilde tanımlamışlardır: 

“Fiziksel gücün silahlı ya da silah kullanmadan, kişinin kendisine ya da başkalarına karşı, 

kurbanın kendi rızası dışında, acı verecek şekilde incitilmesi, öldürülmesi ya da olayın bir parçası olarak 

kurban olacak derecede tehdit edilmesi unsurlarının açık bir ifadesidir.” (Gerbner ve Gross, 1976’dan 

Aktaran:Özer, 2007:169) 

Şiddet tanımlarında dikkat çeken nokta şiddetin güçle ilişkilendirilmesidir. Şiddetin kullanılması,  

güce sahip olunduğu algısı oluşturmaktadır.   

Günlük yaşantıda karşılaştığımız  bireysel ve toplumsal şiddet olaylarının arkasında, insanlık 

tarihi boyunca süregelen birikimler bulunmaktadır. Haberlere yansıyan saldırgan davranışlar ve şiddet 

eylemlerinin nedenleri geçmişten kaynaklanmaktadır. (Köknel, 2000:12) 

Şiddet olayları geçmiş birikimlerden kaynaklanmakla birlikte, yaşanan çağın kendine özgü 

koşullarına bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Zaman içerisinde şiddet farklı şekillerde ortaya çıksa da 

var olmaya devam etmektedir.  

 “Marx’ın ‘yaşanan tarihte en büyük rolü utanmazca oynayanlar istila, köleleştirme, soygun, 

cinayet, kısacası şiddettir’ savı ile ‘yeni bir topluma gebe her toplumun ebesi şiddettir’ iddiası, bugüne 

kadar çağdaşlığın tüm aşamalarına özgü olan bir inanışın, yani şu ya da bu biçimiyle şiddetin insani 

olaylarda kaçınılmaz olarak hazır bulunduğu inanışının iyi bir örneğidir.” (Keane, 1996:18)  

21. yüzyılın ilk yıllarında toplumlar istemedikleri halde savaşla yüz yüze gelmiştir. Teknoloji ve 

bilimin gelişmesiyle şiddet olaylarının azalması gerekirken, bugün terör insanları ve toplumları tehdit 

etmektedir. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle de günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. 

(Yücedoğan, 2002:107)   

Teknoloji ve bilimin gelişmesinin şiddeti azaltamaması, farklı nedenlerin şiddeti var etmesiyle 

açıklanabilir. Bu nedenler ortadan kaldırılmadıkça, bilim ve uygarlığın şiddeti yok etmesi beklenemez. 
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Tarihsel süreçte teknoloji ve bilim şiddetin azaltılmasına değil, aksine şiddetin uygulanmasında kullanılan 

araçların geliştirilmesine hizmet etmiştir.  

3.1.ŞİDDETİN ÖĞRENİLMESİ 

Suçlu davranış, şiddet kullananları ve şiddete başvuranların ödüllendirildiğini gözleme yoluyla 

öğrenilmektedir. Sosyal öğrenme teorisi de bunu desteklemekte,  çocukların ve yetişkinlerin, saldırgan 

davranışları şiddet içeren davranış modellerinden öğrendiklerini ileri sürmektedir. (İçli, 2008:52) 

Şiddetin temelleri çizgi filmlerle atılmakta, çocuklar seyrederken eğlenmekte ve eğlenirken 

öğrenmektedirler. Eğlenirken öğrendikleri de kalıcı olmaktadır. (Çamlıca, 2009:71)  

Şiddet davranışı, özellikle çocuklarda model alma yöntemiyle öğrenilmekte, çizgi filmlerde şiddet 

eğlence unsuruyla birlikte verilmekte, olumsuz davranış olumlu bir uyarıcıyla verildiğinde ise 

pekişmektedir. Gerçek ve kurgu ayrımının tam olarak yapılamaması ve olumlu olan uyarıcılarla şiddet 

davranışının bir arada gösterilmesi, olumsuz davranışın ortadan kaldırılmasını zorlaştırmaktadır.  

Siegel’e göre modern toplumlarda, saldırgan faaliyetler genellikle üç kaynak tarafından 

biçimlendirilmektedir:  

1-Saldırgan davranış gösteren çocukların aileleri incelendiğinde ebeveynlerinin de aynı davranış 

kalıplarına sahip oldukları görülmüştür.  

2-İkinci kaynak çevresel deneyimlerdir. Yasaların ihlalinin günlük davranış biçimi olduğu 

yerlerde oturan insanların, yasalara uygun davranışta bulunan kişilere kıyasla şiddet içeren davranışta 

bulunma olasılıkları yüksektir.  

3-Üçüncü kaynak kamuoyudur. Televizyon programları ve filmler, insanların saldırgan, şiddete 

yönelik davranışları öğrenmelerine neden olur. Bu programlarda şiddet kabul edilebilir bir davranış 

biçimi, yasaları ihlal edenler kahraman olarak yansıtılmakta ve ihlal edenler yasal otoriteyle 

karşılaşmayan insanlar olarak gösterilmektedirler. (Siegel, 1989:140’dan Aktaran:İçli, 2008:52) 

Medyada, ailede, sokakta, trafikte görülen şiddet önce taklit edilmekte, daha sonra da davranışa 

dönüşmektedir. (Çamlıca, 2009:34) 

Şiddet davranışı aile, çevre ve medya gibi unsurların etkisinde ortaya çıkmakta, sorunların çözüm 

yolu olarak sunulmaktadır. Şiddet davranışının cezalandırılmaması ve şiddetin meşrulaştırılması, olumsuz 

davranışın taklit edilmesini yaygınlaştırmaktadır.  

 

3.2.ŞİDDETİN DOĞALLAŞTIRILMASI 
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Şiddet kavramı başkaldırı kavramıyla da ilintili olduğu için, başkaldırı kavramına yüklenen 

olumlu ve olumsuz anlamları da taşımaktadır. Bu kavram sayesinde tehditler canlı tutulabilir, felaketler 

önlenebilir. Sonu gelmiş bir toplumun kurallarına karşı gelmek olarak simgeleştirilen şiddet, 1960’lı 

yıllarda alkışlanmıştır. Siyasi söylevlerde veya kamuoyunu ilgilendiren konulardaki şiddet kavramı 

olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri yansıtmakta ve istenmeyen durumlara karşı bir silah olarak 

kullanılmaktadır. Hatta bazen olayların denetimini ele almak için şiddete başvurulması, önemli değerlerin 

yitirilmek üzere olduğunun göstergesi olmaktadır.  (Michaud, 1991:15-16)   

Şiddetin doğallaştırılması için olumlu kavramlarla anılması ve olumlu anlamlar yüklenmesi 

gerekmektedir. Meşru bir zemine sahip olmayan şiddet  davranışının kabul ettirilmesi zor olduğundan, 

olumlu söylemlerle gerekli olduğuna dair bir inanç yaratılmaya çalışılmakta, şiddete tek ve son çözüm 

yolu olduğu için başvurulduğu iddia edilmektedir. Kimi zaman düzen adına kimi zaman da düzene karşı 

bir baskı aracı olarak şiddet zor kullanarak işlerken, kitlelerin ikna edilmesi sürecinde şiddetin 

uygulanmasının zorunlu olduğuna dair bir ideolojiyi de sahip olması gerekmektedir. Şiddet bazen de 

toplumların değerlerini korumak için uygulandığı iddiası ile temellendirilmektedir. Şiddetin 

haklılaştırılması için biz-öteki karşıtlığı da kurgulanabilmektedir.  Böylece farklılık olumsuzlanarak 

ortadan kaldırılabilmektedir.  

Toplumlar kanunlar aracılığıyla kanun uygulayıcılarını kendileri adına şiddet kullanmaları için 

yetkilendirerek şiddeti yasallaştırmışlardır. Şiddet haklılaştırılmıştır. İhtiyaçların karşılanması için güç 

kullanmak doğal bir durum gibi algılanmaktadır. Askeri saldırı diplomasiden daha avantajlıdır. (Trend, 

2008:51-52) Toplumsal düzeni sağlamak için kullanılan şiddet, yasa kavramıyla ilişkilidir, fakat hangi 

safta bulunduğuna karar vermek zaman zaman zorlaşır.  (Büker ve Kıran, 1999:25) 

Sorun şiddetin varlığının ötesinde, meşru olup olmadığı ile temellendirilmeye çalışılarak tartışma 

konusu yapılmaktadır. Yasalara dayanan şiddet, düzeni korumak adına kitlelerin rızasını alarak 

uygulandığından doğal bir durum olarak kabul edilmekte, toplumda şiddet ortaya çıktığında ise medya 

dahil pek çok neden sıralanarak şiddetin nasıl ortadan kaldırılacağı tartışılmaktadır.  

Sözlü iletiden yakmaya, yıkmaya, yok etmeye varan saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri 

günlük yaşantının bir parçası olarak kabul edilmekte ve insanlar duyarsız, tepkisiz olmaktadırlar. (Köknel, 

2000:12) Bazı şiddet türleri kabul edilebilir ve hoşgörüyle karşılanabilir olmaktadır. Bu da şiddeti 

kullananın, uygulayanın amacıyla ve şiddete maruz kalanın üzerindeki etkilerle ilişkilidir. (Büker ve 

Kıran, 1999:24)   

Şiddet davranışı, şiddetin olumlu amaçlara hizmet edeceği algısıyla da kabul edilebilir 

olmaktadır. Bu da şiddeti kullananı haklılaştırmakta, şiddete uğrayanı ise şiddeti hak etmekle 

nitelemektedir. Bir süre sonra gösterilen şiddete karşı duyarsızlık olmakta, şiddet doğal bir davranış gibi 

algılanabilmektedir. 
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Şiddetin meşrulaştırılması konusunda Türker Alkan da Radikal Gazetesi’nde 24 Aralık 2009 

tarihindeki köşe yazısında şunları yazmıştır:  

“Televizyondaki şiddetin günlük yaşamdaki şiddeti körüklediğini iddia edenler var. Buna 

katılırım. Hele şiddeti bir kahramanlık ve yiğitlik şekerlemesine sarıp sarmalayıp veren dizilerin şiddetin 

yayılmasında büyük rolü olmalı.  

Fakat şiddeti salt televizyona bağlamak mümkün değil. Toplumsal yaşamın içinde beslenip 

büyüyen, yaygınlaşan büyük bir şiddet eğilimi var. Bu şiddet türünün en can alıcı yönü, toplumda 

meşrulaşmış olmasıdır.” (Alkan, 2009)  

Eğlence endüstrisini  şiddet içerikli yayınları üretmekle suçlamak yerine, şiddete olan talebi 

sorgulamak gerekir.  Şiddet işe yaramaktadır. Şiddet içerikli yayınlara olan talep normdan sapma değildir, 

normun kendisidir. (Trend, 2008:21)  

Medyada şiddet içeren görüntülerin gösterilmesinin medya üreticilerinin tercihi mi olduğu, medya 

izleyicisinin talebi mi olduğu  tartışılmaktadır. Medya üreticileri talebe göre içerik düzenlediklerini iddia 

ederken, izleyiciler kendilerine sunulan içerik konusunda tercih etme olanaklarının olmadığını ileri 

sürmektedirler. Toplumda şiddet davranışının ortaya çıkmasında ve şiddet içerikli yayınlara olan talebin 

yaratılmasında tek sorumlu medya olamaz, toplumsal dinamiklerin de etkisiyle  meşrulaştırılan şiddeti 

olumsuzlamak, norm haline geldiği iddia edilen şiddet içerikli yayınlara talebi azaltmakta etkili olabilir. 

Medya, şiddet gibi olumsuz içeriklere sahip olmayan yayınlara olan talebin de norm haline gelmesini 

sağlayabilir.  

4.MEDYADA GÖSTERİLEN ŞİDDETİN ETKİSİ 

Medya dünyayı açıklayışımız, anlayışımız ve davranışımız üzerinde etki yaratacak güçtedir. (Jolls 

ve Thoman, 2008:14) Medya dünyayı algılayışımızı etkilemekle birlikte, nasıl  yorumlayacağımız 

konusunda da  bir çerçeve çizmekte, bireylerin zihinlerinde bir kurgu dünyası yaratmaktadır. Medya 

dünyanın nasıl olduğunu gösteren bir ayna değildir, içerik medya üreticilerince dönüştürüldüğü gibi, okur 

ve izler kitle de medya içeriğini değişime uğratabilmektedir. Medya ise gönderdiği mesajları kitlelerin 

sorgulamadan olduğu gibi almasını istemektedir.   

Medya, haberler aracılığıyla da dünyanın nasıl bir yer olduğunu topluma gösterdiği iddiasındadır. 

Haberler de insana yönelik şiddeti tüm açıklığı ile gösteren savaşları satarak tüketilme kaygısı 

taşımaktadır. Medyada haberlerde  kullanılan şiddet yüklü eylemler, medyanın haber ihtiyacını 

karşılamaktadır.  (Rigel, 2008:50) 

Savaş başta olmak üzere, her türden şiddet medya için haber değeri taşımaktadır. Medya adeta 

şiddet ile beslenmektedir yani medya krizi sevmektedir. Savaşçı ya da çatışmadan  yana bir söylem 
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yaygınlaştırılmakta, kamuoyunun yalan, yanlış bilgilerle yönlendirilmesinden rahatsız olunmamaktadır. 

(Arsan, 2005:126)  

Medya farklı programlarda şiddet unsurunu kullanmakta, özellikle haberlerde gerçek şiddeti 

göstererek izler kitleyi kendine çekmektedir. Şiddet, kar amacı güden medya için haber değeri yüksek bir 

malzeme olmaktadır. Toplumsal sorumluluk duygusuyla değil de, ekonomik çıkarlar doğrultusunda 

hareket edildiğinde ise kitlelerin doğru bilgilendirilmeleri göz ardı edilmektedir. Medyada sürekli olarak 

şiddetin gösterilmesi, bir süre sonra kitleyi duyarsızlaştırdığından ve etkileyemediğinden,  izlenilirliği 

sağlamak için şiddet giderek artan bir oranda verilmektedir.  

Televizyon programlarında ve özellikle haberlerde şiddetin giderek artan dozlarda verilmesinin 

nedeni, çatışmanın sürekli ilgi çekmesidir. Drama içinde yer alan çatışma ile öykü dinlenebilir ve 

izlenebilir olmaktadır. Özel televizyonların haberlerini hazırlayanlar da şiddet içeren olayları 

seçmektedirler. Olayın şiddetinin trajikliğini göstermek için olay yeniden sahnelenmektedir. Bu yeniden 

sahneleme, ne kadar dramatik olursa ve bir öykü gibi sunulursa, o kadar izlenir olmaktadır. (Poyraz, 

2002:37) 

İzlenme kaygısı gerçek olmayan olayların bile gerçekmiş gibi verildiği, öykülerin kurgulandığı 

haberlerin yayınlanmasına sebep olmaktadır. Özellikle yapılan canlandırmalar ilgi çekmektedir.  

Medyada şiddet fazla yer bulduğu için dünya giderek şiddetle dolmaktadır. (Keane, 1996:15) 

Şiddet içeren haberlere rağbet teneke yuvarlama mantığıyla açıklanabilir. Yolda durmuş konuşan iki 

kişiyi değil, kavga eden iki kişiyi izlemeye eğilimliyizdir. Şiddet kanıksanmıştır. Tüm bunlardan yalnızca 

medya sorumlu değildir. Ancak habercilik sorumluluk gerektirir ve bu kadar şiddet izlettirilen bir 

toplumda toplumsal cinnetin olması kaçınılmazdır. (Tılıç, 2001:64)   

Toplumda var olan şiddetin medyada  gösterilmesi,  şiddetin doğallaştırılarak sunulması, sorumlu 

yayıncılık anlayışı açısından da sorgulanmalıdır. Sadece izlenilirliği sağlamak için şiddet unsuru 

kullanılmamalıdır. Medyanın etkilerini dikkate alarak, medya iletileri medya tüketicilerine sunulmalıdır. 

Medyadaki şiddet konusunda en çok üzerinde durulan  konulardan biri de çocuklar üzerindeki etkisidir. 

Son yıllarda görülen okullardaki şiddet olayları ve suç işleme yaşının düşmesi kaygıların artmasına sebep 

olmuş, konuyu daha merkezi bir konuma getirmiştir.   

Haberlerin gizli tüketicisi olan çocuklar,  şiddet yüklü verilerle gerçek dünyayı tanımaktadır. Bu 

şekilde tanımaları da hayatın gerçeklerinden korkan pasif bireyler olarak yetişmelerine sebep olmaktadır. 

Televizyon haberlerinin ağında gördüklerine direnemeden, etkiye açık olarak dünyayı anlamaya 

çalışmaktadırlar.  (Rigel, 2008:48-50) 
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Denetime tabi tutulmamış, ticari amaçlı eğlence programlarının çocuklar ve gençler üzerinde 

zararlı etkileri olduğu, suçu artırdığı; programlı eğlence faaliyetlerinin ise suçu önlemede etkili olduğu 

kabul edilmektedir. (Yavuzer, 1998:242)   

Medyada şiddetin sürekli olarak gösterilmesi, bazen de abartılarak sunulması, gerçek dünyanın 

tehlikelerle dolu bir yer olduğu algısına  yol açmaktadır.  Medyada gösterilen şiddet toplumu olumsuz 

etkilemekle birlikte, özellikle çocuklar şiddet içeriğine çizgi filmlerde, oyunlarda ve diğer programlarda 

maruz kalmaktadırlar. Gerçek ve kurgu ayrımını yapamayan çocuklar, medya içeriğinin sorgusuz alıcısı 

olmaktadırlar. Ticari kaygılarla hazırlanmış içerikler de, çocuklar ve gençler açısından uzun vadede 

olumsuz davranış kalıplarının yerleşmesine neden olmaktadır.  

Haluk Yavuzer  gazete ve dergilerin suçluluğu yaygınlaştırmadaki etkilerini şöyle sıralamaktadır: 

“Suç tekniğini öğretmek; suçu olağan, çekici, hatta heyecanlı, yararlı bir faaliyet olarak göstermek; 

suçluya saygın bir kişilik vermek; suçluyu canayakın, sempatik bir kişi olarak sunmak; adaletten 

kurtulmanın kolay olduğunu telkin etmek; adalet mekanizmasını ve polisi gülünç şekillerde göstermek; 

suçun adeta reklamını yapmak ve ücret aracı haline getirmek.” (Yavuzer, 1998:243)   

Bazı araştırmacılar ise medyanın şiddete etkisi konusunda, medyayı bir arka plan meselesi olarak 

görmektedirler. Genel endişelerin medyada şiddet tartışmalarına, mantıksal analizlerle değil de, 

çıkarımlar, çağrışımlar ve ayrıntılarla sokulduğunu iddia etmektedirler. (Trend, 2008:37)  

Toplumdaki şiddetin tek sebebi medya olmasa da, etkisi olduğu için sadece bir arka plan meselesi 

olarak alınamaz. Her olayın tekliğinde değerlendirilmesi, olayları ortaya çıkaran şiddet unsurunun 

gösterilmesinde bir araç olan medyanın masum olduğu anlamına gelmez. Şiddet eylemi her zaman aynı 

davranış kalıplarıyla da ortaya çıkmamaktadır. Kitle iletişim araçlarının tüm bireyleri aynı derecede 

etkilememesi medyanın olumsuz etkilerini de ortadan kaldırmaz. Medyanın ticari kaygılarla sunduğu 

şiddet içeriği yerini,  bireyler üzerinde olumlu etkide bulunacak mesajlara bırakabilir. Kitle iletişim 

araçlarının eğitme işlevi de göz ardı edilmektedir.  

5.MEDYA VE ŞİDDET KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE YASAL 

DÜZENLEMELER 

Şiddet araştırmaları 1950’li yıllarda televizyonun etkisiyle hareketlenmiş, 1960 ve 1970 yıllarında 

yoğunluk kazanmış,  fakat sonraları bu hareketlilik devam etmemiştir. (Özer, 2007:157)  

Şiddet izleme, saldırgan tutum ve davranışları artırabilmektedir. Fakat bazı yazarlar bunun tersini 

savunmakta ve şiddet içeren filmler izleyen bireylerin saldırganlık davranışlarından arındıklarını (katarsis 

varsayımı) iddia etmektedirler. 1965 yılında Feshbach tarafından yapılan araştırma bulguları da bu görüşü 

desteklemektedir. Yetişkinlerin bir kısmına şiddet içeren film, diğerlerine ise normal film gösterilmiştir. 
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Şiddet içeren filmi seyreden yetişkinlerin daha az saldırgan davranışlarda bulundukları gözlenmiştir. 

Çocuklar söz konusu olduğunda ise şiddet içeren film seyreden çocukların daha fazla saldırgan 

davrandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Berkowitz, bu durumu çocukların yeterince toplumsallaşamadıkları 

için saldırganlıklarını denetleyememeleri ve gördüklerini taklit etmeleriyle açıklamıştır. (Yavuzer, 

1998:246-247)   

RTÜK’ün 1 Şubat 1998 günü, 12 ulusal televizyon kanalının haber bültenlerinde gösterilen şiddet 

unsurlarını saptamak için yaptığı araştırmanın sonuçları şöyledir: 12 kanalda bir günde verilen haberlerde; 

5 sözel saldırı, 232 bedensel saldırı, 722 devam eden şiddet görüntüsü, 149 ses ile şiddet, 8 hayvana 

yönelik şiddet, 6 işyerinde şiddet, 64 kaza olmak üzere toplam 1186 şiddet unsuru saptanmıştır. (Tılıç, 

2001:64)  

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2012 yılında yapılan Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması’nda televizyon izleme alışkanlığı nedeniyle oluştuğu düşünülen davranışlara 

iliksin olarak verilen kanaat cümlelerine katılım düzeyine bakıldığında, “Toplumda şiddeti arttırır” 

ifadesine katılım oranı % 61.0’dir. (http://www.rtuk.org.tr/Home/SolMenu/26#)  Ankete katılan 

deneklere, yayınlarda ne tur görüntülerden rahatsız oldukları sorularak elde edilen veriler incelendiğinde, 

% 39.5 oranında şiddet görüntülerinden rahatsız olunduğu gözlenmektedir. 

(http://www.rtuk.org.tr/Home/SolMenu/26#)   

Yapılan araştırmalar da kitle iletişim araçlarında gösterilen şiddet davranışının toplumda şiddeti 

artırdığı kanısının bireyler tarafından kabul edildiğini göstermekte ve medyada içerik üretenlerin 

savunduğunun aksine bireylerin şiddet görüntülerinden rahatsız olduklarını ve şiddet içeren görüntüleri 

talep etmediklerini ortaya koymaktadır. RTÜK tarafından  yayınlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik de medyada hizmet sağlayanlara kamusal bir sorumluluk yükleyerek, yayınlarda 

şiddet içeren unsurların yayınlanmaması konusunda bazı sınırlamalar getirmiştir. 

RTÜK tarafından yayınlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Yayın 

Hizmeti İlkeleri” ni düzenleyen 8’inci maddesinin şiddete ilişkin bentleri şunlardır: 

“(1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın hizmeti 

ilkelerine uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri; 

ğ) (Değişik:RG-3/4/2014-28961) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve 

şiddeti teşvik edemez. Bunlara karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddet teşvik 

edilemez. Çocukların yer aldığı sahnelerin içeriği, bu programlara katılan ya da bunlarda rol alan 

çocukların fiziksel, zihinsel veya duygusal gelişimine zarar verecek unsurlar içeremez. Çocuklara yönelik 

verilecek ödüller onların yaş aralığına uygun olmalıdır. 
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ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz. Saldırgan davranış ve tutumların öğrenilmesine, 

şiddete karşı duyarsızlaşmaya ve şiddeti normalleştirmeye neden olamaz. Haber bültenlerinde veya haber 

programlarında şiddet unsuru taşıyan ses ve görüntüler süresi gereğinden uzun tutularak, tekrara 

başvurularak ya da gerçekliğiyle oynanarak haber niteliği dışında yayınlanamaz. Şiddeti olumlayan 

yorum ve ifadelere yer verilemez. 

(2) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî 

gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği korumalı saatlerde, 

koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz. Korumalı saatlerdeki program tanıtımlarında çocuk ve 

gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde şiddet, cinsellik ve benzeri 

unsurlar taşıyan içeriklere yer verilemez.” (http://www.rtuk.org.tr/#)  

6. MEDYA OKURYAZARLIĞI 

1992 yılında Aspen Medya Okuryazarlığı Enstitüsü toplantısında medya okuryazarlığı,  “çeşitli 

yapılarda bulunan medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneği” olarak 

tanımlanmıştır. (Jolls ve Thoman, 2008:33)  Medya okuryazarlığı bilgiye erişimi, erişilen veya gönderilen 

iletileri çözümleyebilmeyi, çözümlenen iletileri değerlendirebilmeyi, farklı iletişim araçlarını kullanarak 

iletiler üretebilmeyi kapsamaktadır. (Şahin, 2011:6)  

Medya okuryazarlığı  medyaya erişim, medya metinlerini çözümleme olarak algılanmakta, iletiler 

yaratarak sürece dahil olma aşaması göz ardı edilmektedir. Medya okuryazarlığının temel işlevlerinden 

biri de katılımcılığı sağlayarak, sunulmuş medya içeriğini olduğu gibi kabul etmemek, eleştirel bir tavırla 

içeriği dönüştürmektir. Her medya okuryazarı, aynı içeriğe farklı anlamlar yükleyebilmekte ve 

yorumlayabilmektedir. Yorumlama da yeniden yaratım sürecidir. 

Küreselleşme, deregülasyon ve medyanın özelleştirilmesi süreçleri medya okuryazarlığı eğitimini 

gerekli hale getirmiştir. (İnceoğlu, 2011:23) Küresel medya kültüründe insanların demokrasiyi 

benimsemiş vatandaş olabilmesi için eleştirel düşünme ve kendini ifade etme yeteneklerine sahip olması 

gerekmektedir. (Jolls ve Thoman, 2008:14) 

Küreselleşme medya içeriklerinin benzemesine ve çok hızlı yayılmasına sebep olmuştur. Aynı 

anda çok sayıda kişiye ulaşan içerikler, bilgi kirliliği, doğru bilginin sınanamaması, kaynağa 

güvenilememesi sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Medyanın özelleştirilmesi de ticari kaygıyla 

hareket eden medya üreticilerinin, kendi düzenlerini korumak adına medyayı şekillendirmelerine, 

kamusal sorumluluk anlayışıyla hareket etmemelerine yol açmaktadır. Bu kuralsızlaşma içinde 

sorumluluk okura, dinleyiciye ve izleyiciye yüklenmektedir. Bu amaçla medya okuryazarlığı, 

küreselleşme, kuralsızlaşma ve ticarileşme eğilimleri karşısında bir direnç unsuru olarak görev 

yapmaktadır.  
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Medya okuryazarlığında beş temel kavram belirlenmiştir:  

1-Medya mesajlarının tümü kurgulanmıştır.  

2-Medya mesajları kendine özgü kurallar kullanılarak yaratıcı bir dille kurgulanmıştır.  

3-Aynı mesajı farklı kişiler farklı şekilde algılayabilirler. 

4-Medyanın gizlenmiş değer ve görüşleri vardır. 

5-Medyadaki mesajların büyük çoğunluğu kazanç ya da güç elde edebilmek için düzenlenmiştir. 

(Jolls ve Thoman, 2008:27) 

Medya okuryazarlığı konusunda belirlenmiş ilkeler, medya mesajlarının medya profesyonelleri 

tarafından kurgulandığı savından hareket etmektedir. Mesajlar medya düzeninin çıkarlarına uygun olarak 

hazırlanmakta, kurgulanmış mesajlardaki örtük anlam medya tüketicileri tarafından farklı 

yorumlanmaktadır. Bu da bireylerin medyadan farklı düzeylerde etkilendiklerinin bir göstergesidir.  

Medya eğitimi bu konuda önemlidir.  Şiddeti ve şiddetin nasıl işlediğini bilmek, olumsuz 

sonuçların azaltılmasını sağlayabilmektedir. Şiddet mesajları güçlüdür. Medya şiddeti normal gibi 

göstererek doğallaştırmaktadır. Medyadaki şiddeti daha fazla tartışmak ve tüketici seçimlerinin bilinçli 

olması fayda sağlayacaktır. (Trend, 2008:162-163)   

Şiddeti tanımlamak, kavramın sınırlarını doğru çizmek ve bireylerde bu konuda bir farkındalık 

yaratmak güçlü şiddet mesajlarına karşı konulmasını sağlayarak, medyada gösterilen şiddettin 

etkisizleşmesine yardımcı olabilmektedir.   

Medya okuryazarlığının amacının çocukları istenmeyen mesajlardan korumak olmadığı 

bilinmelidir. Medya okuryazarlığının hedefi öğrencileri eleştirel ve okuryazar yapmak, gördüklerinin ve 

duyduklarının kontrolünde kalan değil, kontrol eden olmalarını sağlamaktır. (Jolls ve Thoman, 2008:33)  

Medyada gösterilen şiddete sınırlama getirilememektedir. Özellikle doğallaştırılan şiddet 

konusunda denetimin sağlanması ve uygulanması güçleşmektedir. Bu amaçla bireyleri medya içeriğine 

karşı daha eleştirel yaklaşan, sorgulayan, bilinçli tüketiciler haline getirerek medyayı denetlemelerini 

sağlamak amaçlanmalıdır.  

Medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olunmasıyla, gerçek dünya ve medyanın yarattığı 

dünya arasındaki sınır daha kolay fark edilmektedir. Medya okuryazarlığının kazandırdığı bilgilerle, kişi 

kendi değer yargılarını kullanarak daha derin anlamlara ulaşabilmekte ve medyadan daha az 

etkilenmektedir. (Kutoğlu, 2011:98)   Medya okuryazarlığı toplumsal denetim ve düzenleme aracı olarak 

kullanılabileceği gibi demokratik toplumsal düzende özgürleşmeyi sağlayan araç olarak da 

kullanılabilmektedir. (Binark ve Bek, 2010:57)  
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Medya okuryazarlığı özellikle medya üreticilerince kurgulanmış bir dünyaya karşı, medya 

tüketicilerini bilinçlendirerek gerçek ve kurgu ayrımını yapmalarını sağlamaktadır. Medya okuryazarlığı 

ile medya içeriğindeki gizli mesajlar daha kolay fark edilebilmektedir. Medya okuryazarlığı sayesinde 

birey medya etkisi karşısında, onu denetlemekte ve özgürleşmektedir. 

7.SONUÇ   

Medya ve şiddet arasındaki ilişki, var olan, sürekli ve etkileri ile gündeme gelen bir ilişkidir. 

Medya bireyleri etki altına almakta ve kendi ilkeleri çerçevesinde bir dünya kurgulamaktadır. Bu kurgu 

zamanla gerçeklik algısının yerine geçmekte, kısa sürede kitle iletişim araçlarıyla yayılarak bireylerin 

zihinlerini etki altına almaktadır. Ticari kaygılarla hareket eden ve kurduğu düzeni sağlamlaştırmak 

isteyen medya, bireyleri yönlendirmek için medya içeriğini profesyonel bir şekilde oluşturmaktadır.   

Baskı ve güç ile açıklanan şiddeti şekillendiren unsurlardan biri de medya olmaktadır. Şiddet 

kavramına olumlu anlamlar yüklenerek, şiddet doğallaştırılmakta, düzeni korumak ya da düzeni yıkmak 

için yapıldığı iddiasıyla temellendirilerek gerekli olduğuna dair bir inanç yaratılmaya çalışılmaktadır.  

Yasalara dayanan şiddet ise, kitlelerin rızasını aldığı için meşrulaştırılmaktadır.  Şiddetin uygulanmasının 

amacı da şiddeti haklılaştıran etkenlerden biri olmaktadır. Farklı gerekçelerle doğallaştırılan şiddet, bir 

süre sonra bireylerin şiddete karşı duyarsızlaşmasına neden olmakta, özellikle medya içeriğinin sorgusuz 

alıcısı olan çocuklar açısından uzun vadede olumsuz davranış kalıplarının yerleşmesine neden olmaktadır. 

Medyanın şiddet içerikli öğelere yer vermesi eleştirilmekle birlikte şiddet içeren yayınlara olan talep de  

sorgulanmalıdır. Şiddet haber değeri yüksek bir malzeme olarak nitelendirilmektedir.  

Medyanın ortaya çıkışı şiddetin tarihi kadar eski değildir. Toplumsal sistemde var olan şiddeti 

ortaya çıkaran tek sebep medya olmamakla birlikte, medya sorumlu yayıncılık anlayışı gereği 

doğallaştırılan şiddeti olumsuzlayarak, şiddet içerikli olmayan yayınlar konusunda talep yaratarak sürece 

katkıda bulunabilmektedir.    

Küreselleşme medya içeriklerinin çok hızlı yayılmasına, medyanın özelleştirilmesi ticari kaygıyla 

hareket eden medya üreticilerinin, kendi kurdukları düzene göre medya içeriğini şekillendirmelerine yol 

açtığından, sorumluluk bireye yüklenerek, medya okuryazarlığı ile karşılaşılan kuralsızlaşma ve 

ticarileşmeye karşı bir direnç oluşturulmaya çalışılmaktadır. Medyada gösterilen şiddete sınırlama 

getirilememekte ve doğallaştırılan şiddetin denetlenmesi güçleşmektedir. Medya okuryazarlığı ile 

bireylerin, medyanın kurguladığı mesajlardaki yan anlamları fark etmesi, medya içeriklerinin bilinçli 

tüketicisi olması sayesinde medyada gösterilen şiddetin etkisizleştirilmesine katkı sağlanabilmektedir. 

Medya okuryazarlığı sayesinde birey medyanın etkisinde kalan ve yönlendirilen değil, medya karşısında 

medyayı denetleyen ve özgürleşen bir konum almakta, medyanın kitleler üzerindeki hegemonyasına karşı 

bir duruş sergilemektedir. 
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ÖZET 

Yüksek öğretim kurumlarının başarısı öğrenci çekebilme yeteneğine, artan tanınırlığa ve itibara bağlıdır. 
Öğrencilerin artan taleplerine cevap verebilmek için yüksek öğretim kurumları öğrencilerin memnuniyetini 
sağlayacak temel faktörleri tanımlamak suretiyle rekabet avantajı sağlayabilirler. Öğrenci memnuniyetini belirleyen 
bu faktörler strateji oluşturma sürecinde rehberlik edip başarılı bir stratejik plan oluşturmada, eğitsel ve idari 
aktivitelerin başarıyla gerçekleştirilmesinde kritik role sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı öğrencilerin 
bölüm seçme nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlere ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada Ortaca Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine yönelik bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiş ve veriler önem performans analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin 
bölüm tercihlerinde en fazla önem verdikleri unsurlar öğretici nitelikleri, pozitif öğrenci-öğretici diyalogu ve 
öğrenim sürecinde iş bulma olanakları olarak görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bölüm seçme, önem-performans analizi, bölüm seçimini etkileyen etmenler 

ABSTRACT 

The future of Higher Education Institutions depends on their ability to attract and retain students, increase 
recognition and prestige. In order to respond to the students increasingly demanding, Higher Education Institutions 
need to identify the key factors that influence the satisfaction of a 'customers', thereby creating competitive 
advantages. These determinants of satisfaction are important elements that guide the strategy of an institution and 
allow the successful achievement of strategic plans, both teaching and administrative activities. In this context, main 
objectives of the study are to determine factors in students’ department choice and to evaluate the satisfaction with 
these factors. That’s why an empirical study employed to students of Ortaca Vocational School and data evaluated 
by importance performance analysis.   The results showed that, most important factors in choosing a department for 
student; qualifications of teacher, positive student-teacher dialog and job opportunities in the study period.  

Keyword: Department choice, Importance Performance Analysis, Factors affecting to department choice 

 

1. GİRİŞ 
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Bilim ve teknolojinin toplumsal yaşamı hızla değişime uğrattığı günümüz dünyasında eğitim ve 

bilgi insanlık tarihinde belki de hiç olmadığı kadar önemli konuma yükselmiştir (Henriques Silva ve 

Fernandes, 2011). Bu yönüyle bilgiyi oluşturan ve sunan kurumlar olarak üniversiteler toplumsal 

yaşamda kritik role sahip olduğu söylenebilir. Oluşturan bilgilerin paylaşılmasında ise üniversitelerin 

hizmet verdikleri en önemli topluluğun öğrenciler olduğu görülmektedir. Meslek yüksekokulları ise genel 

anlamda çeşitli alanlarda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara meslek elamanlarını yetiştiren yüksek 

öğretim kurumları olarak tanımlanmaktadır. Meslek yüksekokulları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 

nitelikteki bu bireylerin yetiştirilmesini bünyesinde faaliyet gösteren bölümler vasıtasıyla 

gerçekleştirmedir. Bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin mesleğin gerektirdiği bilgilerle donatılması 

yanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklerde bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır(Atmaca ve 

Coşgun, 2014). Bölüm seçiminde, bölüm/meslek sayılarının giderek artması ve uzmanlık gerektirmesi 

nedeniyle bireylerin kendilerine uygun bölüm seçmeleri, dolayısıyla bölüm seçimini etkileyen faktörler 

üzerinde odaklanılması önem kazanmaktadır. Bölüm seçimi, öğrencilerin yaşamı boyunca yaptığı 

seçimler arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü öğrenciler bölüm seçimini yaparken diğer 

taraftan mesleğini ve gelecekteki yaşamını da belirledikleri söylenebilir (Körükçü ve Oğuz, 2011). 

Bununla birlikte ülkemizde ve dünyada artan üniversite sayısı üniversiteler arasındaki rekabeti 

hızlandırmakta ve üniversitelerin öğrenci çekmesine yönelik bir takım güçlükler yaşamasına neden 

olmaktadır. Küresel ve yerel bazda yaşanan bu rekabet üniversitelerin öğrenci tercihlerini daha detaylı 

incelemesine yönelik çabaları artırmasını zorunlu hale getirmiştir.  Çalışmanın temel amacı üniversite 

öğrencilerinin bölüm seçme nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlere ilişkin tatmin duygularının 

ölçülmesidir. Dolayısıyla çalışmada literatürde yer alan üniversite tercih kriterleri çerçevesinde bir anket 

oluşturulmuş öğrencilerin bölüm seçme kriterlerine önem-performans analizi yardımıyla incelenmiştir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bölüm seçimi bireylerin yaşamlarındaki en önemli kararlardan birisi olmakla birlikte, birçok 

faktörden etkilenen karmaşık bir süreci içermektedir. Bu faktörler arasında kişinin yeteneği, mesleğe 

duyduğu ilgi, elde edeceği tatmin gibi etmenlerin yanı sıra; kişisel özelliklerin de etkili olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte bu faktörler ülkeler ve kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte, 

sosyo-ekonomik düzey ve aile gibi faktörler de bu süreçte önemli rol oynamaktadır (Genç vd., 2007; 

Korkut-Owen, vd. 2012).  

Öğrencilerin bölüm seçimlerini etkileyen diğer faktörlerin başında kurumsal faktörler yer 

almaktadır. Kurumsal faktörler olarak isimlendirebileceğimiz bu öğeler daha çok üniversite ve 

üniversitenin bulunduğu konumla ilgilidir. Buna göre literatürde yapılan çalışmalara baktığımızda 

üniversite tercihinde dikkate alınan en önemli faktörden birinin üniversitenin itibarı olduğunu belirtmiştir 

(Kelling vd. 2007). Soutar ve Turner (2002) tarafından yapılan çalışmada da üniversite seçimini etkileyen 
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temel unsurlardan biri olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. Benzer şekilde Cüneyt Akar (2012) ise yaptığı 

çalışma sonucunda iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin tercihlerini etkileyen en önemli 

faktörlerin akademik saygınlık/itibar, üniversitenin konumu ve bilgi kaynakları olduğu belirlenmiştir.  

Üniversitenin faaliyet gösterdiği şehrin olanakları, gerçekleştirilen aktiviteler, mezuniyet sonrası 

iş bulma olanaklarına/sektöre yakınlık üniversitenin konumuyla ilgili unsurlar arasında yer almaktadır 

(Akar, 2012). Ülkemizde her ne kadar devlet üniversiteleri ağırlıklı olsa da hem vakıf üniversiteleri için 

üniversite ücreti hem de öğrencinin tercih edeceği üniversitede öğrenim hayatı boyunca katlanması geren 

maddi giderler diğer bir ifadeyle yaşam ve öğrenim maliyetleri öğrencilerin bölüm veya üniversite tercihi 

yaparken göz önünde bulundurdukları faktörler arasında yer almaktadır (Bahar, 2002). Bununla birlikte 

barınma olanakları, ulaşım ücretleri ve burs olanakları benzer şekilde üniversite tercihini etkileyen maddi 

güdüler arasında yer almaktadır (Akar, 2002). Nitekim Murray vd.’nin (1997) gerçekleştirdiği 

araştırmada öğrencilerin üniversite seçiminde mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarının ve bu olanaklara 

ulaşmada üniversitenin etkinliğinin öğrencilerin tercihlerini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. 

Üniversitenin yanı sıra mezunların ve bölümlerin öğrenciyle birebir teması da öğrencilerin program veya 

bölüm seçimini pozitif yönde etkilemektedir (Jackson, 1985; Malaney, 1987). 

Öğrencilerin bölüm veya üniversite seçimlerine etki eden unsurlar arasında 

bölümün/üniversitenin faaliyet gösterdiği kampus ve bu kampus içindeki fiziki ve sosyal yapılanmalar 

üniversite tercihinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin ders içi ve ders dışı 

zamanlarını geçireceği alanların yeterliliği ve niteliği üniversite tercihinde etkili faktörler başında yer 

alabilir. Bu yönüyle sosyal, kültürel, sportif aktiviteler, öğrenci toplulukları gibi unsurlar aday öğrenciler 

için çekici nitelikte olabilmektedir (Akar, 2012).  Kampus yaşamı veya atmosferi olarak ifade 

edebileceğimiz bu faktör üniversite tercihinde kritik öneme sahip olduğu Soutar ve Turner (2002) yaptığı 

çalışmada da ortaya çıkmıştır.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi öğrencilerin bölüm seçim nedenleri pek çok faktör tarafından 

etkilenmektedir. Bu faktörler kimi ölçülebilir nitelikte olmakla kimisinin ise etki düzeyini ölçmek oldukça 

zor olabilmektedir. Bölüm tercih nedenleri ve buna ilişkin performansın bilinmesi üniversite ve 

bölümlerin eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırmada kritik öneme sahiptir. Öğrencilerin 

tercih nedenleri ve bunun gerisindeki etkenlerin saptanması hem üniversite, hem de bölüm için 

faaliyetlerinin etkinliğini ölçme açısından büyük önem taşımaktadır. Artan üniversite ve bölüm sayısı 

rekabeti de artırmakta ve üniversiteler daha nitelikli öğrencileri kendi bölümlerine çekebilmek ve yüksek 

öğretim pazarında kendilerine etkili bir konum edinmek için daha çok tanıtım çalışmalarına ağırlık 

vermektedir (Çiftçi vd, 2011). 

3. ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ 
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Önem-Performans Analizi (ÖPA) ilk olarak Matilla ve James (1977) müşteriler tarafından 

kullanılan ürün ve hizmetlere yönelik müşteri tatminini ölçmek için kullanılmıştır. ÖPA göreceli olarak 

uygulanması ve sonuçların yorumlanması kolay olduğundan çeşitli alanlarda araştırmacılar ve yöneticiler 

tarafından sıkça kullanılmaktadır. ÖPA’da sunulan her bir hizmet unsuru için müşterilerin önem ve 

performans algıları ve bunlar aralarındaki fark belirlenmektedir.  ÖPA yaklaşımı tüketici tatminini iki 

bileşenin işlevleri sonucu ortaya çıktığını önermektedir; kullanılan ürün veya hizmetin tüketici için önemi 

ve bu ürün ve hizmeti sağlayan kurumun performansı (Martilla ve James, 1977). Çeşitli araştırmacılar bu 

farklılık üzerinde çalışmış ve farkın ölçülmesinin müşterilerin memnuniyetiyle hizmet kalitesi arasındaki 

ilişkiyi anlamada oldukça faydalı olduğunu belirtmiştir (Tekin, vd, 2014). 

ÖPA temelde iki soruya cevap aramaktadır, bunlar (Martilla ve James, 1977) ; 

1. Bu özellik tüketiciler açısından ne kadar önemlidir? 

2. Bu özelliğe ilişkin performansımız (oluşturduğumuz memnuniyet) ne kadar yüksektir? 

Bu sorulardan elde edilen yanıtlar oluşturulan ÖPA matrisine yerleştirilmektedir.  Şekil 1 ‘de 

görüldüğü üzere ÖPA matrisi temelde dört ayrı küme oluşturmaktadır. Bu kümelerin isimleri ve 

fonksiyonları şu şekildedir (Tekin, vd, 2014); 

Şekil 1. Önem Performans Matrisi 

 

 

I. Korunması gerekenler: Tüketiciler tarafından hem önemli bulunan hem de performansı 

başarılı değerlendirilen hizmetlerin oluşturduğu kümedir. 
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II. Yoğunlaşılması gerekenler: Tüketicilerin önemsediği fakat ortaya konulan performansın 

düşük seviyede kaldığı hizmetlerin oluşturduğu kümedir. 

III. Düşük öncelikliler: Tüketiciler tarafından düşük önem düzeyinde bulunan ve performansının 

da düşük olduğu değerlendirilen hizmetlerin oluşturduğu kümedir. 

IV. Olası aşırılıklar: Tüketiciler tarafından düşük önem düzeyinde bulunan ancak yüksek 

performans sergilenen hizmetlerin oluşturduğu kümedir 

4. METODOLOJİ 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenlerin belirlenmesi ve 

belirlenen bu tercih nedenlerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesidir. Bu nedenle literatürde yer 

alan araştırmalar paralelinde bir anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket araştırmanın kapsamını oluşturan 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere 

uygulanmıştır. Ortaca Meslek Yüksekokulu 5 bölüm, 11 Program ve 952 öğrenciye sahiptir. 

4.2. Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklerini ifade eden sorular ikinci bölümde ise 

katılımcıların bölüm tercihi yaparken önem verdikleri hususlar ve bölümlerinin performansını 

değerlendirmelerine olanak sağlayan ifadelere yer verilmiştir. Katılımcılardan ikinci bölümde yer alan 

önem sorularını 1=Hiç önemli değil, 5=Çok önemli arasında, performans sorularını ise  1=Çok kötü, 5= 

çok iyi şeklinde beş aralıklı ölçekle değerlendirmeleri istenmiştir.  

Anketin oluşturulmasında daha önce yapılmış olan çalışmalardan ve geliştirilen ölçeklerden 

yararlanılmış (Kalio, 1995; Korkut-Owen 2012; Atmaca ve Coşkun 2014; Gruber, vd. 2010) ve 25 

maddeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Anket oluşturulduktan sonra 40 öğrencinin katıldığı bir ön 

test yapılmıştır. Ön test sonuçları değerlendirildiğinde anket formunun genel güvenilirlik testi sonucunda 

önem ölçeği Cronbach Alpha değeri ,941 ve performans ölçeği Cronbach Alpha değeri ,927 olarak 

saptanmıştır. Elde edilen veriler anketin güvenilir olduğuve öğrenciler tarafından eksiksiz şekilde 

anlaşıldığının görülmesi üzerine anket uygulamasına devam edilmiştir.  Veriler Aralık 2014-Mart 2015 

tarihleri arasında kolayda Örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve 430 kullanılabilir anket formu elde 

edilmiştir. Örneklem büyüklüğü %5 hata payı ve % 5 güven düzeyinde yeterli olduğu görülmektedir 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Çalışmada önem ölçeği Cronbach Alpha değeri ,956 ve performans 

ölçeği Cronbach Alpha değeri ,926 olarak saptanmıştır. 
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4.3. Yöntem 

Çalışma kapsamına alınan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin verilerin analizinde 

yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. İkinci kısımda ise katılımcıların bölüm seçme 

nedenlerine ilişkin önem ve performans değerlendirmeleri için 25 maddeden oluşan ölçekte yer alan 

ifadelerin değerlendirilmesinde t testi ve Önem Performans Analizinden (ÖPA) yararlanılmıştır. 

5. BULGULAR 

5.1. Demografik Bulgular 

Toplam öğrenci sayısının % 45'i ankete katılım göstermiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 

katılımcıların %37,2'si kadın, 62,8'i erkektir. Katılımcıların %29,1'i Turizm ve Otel İşletmeciliği, % 26,7'i 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri, %17,2 si Turizm Rehberliği, %12,8'i Aşçılık, %9,3'ü Peyzaj ve Süs 

Bitkileri Yetiştiriciliği, %4,9'u ise Bahçe Tarımı Programları'nda eğitim görmektedirler. Katılımcıların 

yaş dağılımları çeşitlilik göstermekle beraber 18-21 yaş aralığının yoğun olduğu görülmektedir. Bu yaş 

aralığı, toplam öğrencilerin %66'sını oluşturmaktadır. Bu aralığı %21,4 ile 22-24 yaş aralığı izlemektedir. 

Katılımcıların %75,6 sı örgün öğretimde iken %24,4'ü İkinci Öğretim de eğitim görmektedir.  

Katılımcı öğrencilerin %53'ü 1. sınıf öğrencisiyken %47'si 2. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Ortaca Meslek Yüksek Okulu'nu  tercih eden öğrencilerin bitirdikleri lise türlerine baktığımızda ana 

grubun düz lise ve meslek liseleri olduğunu görürüz. Öğrencilerin %47,2 si düz lise çıkışlı olduklarını 

beyan ederken bu sayıyı %37,9’luk oranla meslek liseleri takip etmektedir. Mesleki eğitim veren 

programlardan oluşan eğitim yelpazesi içerisinde bu oranlar olağan olarak karşılanabilir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (N:430) 

  n % 
Cinsiyet Kadın 160 37,2 

Erkek 270 62,8 
Program Turizm ve Otel İşletmeciliği 125 29,1 

Turizm Seyahat Hizmetleri 115 26,7 
Turizm Rehberliği 74 17,2 
Aşçılık 55 12,8 
Peyzaj ve Süs 40 9,3 
Bahçe Tarımı 21 4,9 

Yaş 16-18 27 6,3 
19-21 284 66 
22-24 92 21,4 
25 ve üzeri 27 6,3 

Öğrenim Türü 1. Öğretim 325 75,6 
2. Öğretim 105 24,4 

Sınıf 1.Sınıf 228 53 
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2. Sınıf 202 47 
Lise Düz Lise 203 47,2 

Meslek Lisesi 163 37,9 
Anadolu/Fen Lisesi 25 5,8 
Ticaret Lisesi 17 4 
Açık Öğretim Lisesi 9 2,1 
Diğer 13 3 

 

Öğrencilerimizin ailelerinin %43,7 si Ege Bölgesi'nde ikamet ederken %22,1'i Marmara 

Bölgesi'nde, %15,6'sı Akdeniz Bölgesi'nde ikamet etmektedir. Bu oranları %7,2 lik orana sahip olan İç 

Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri izlemekteyken yalnızca %2,6'sı Doğu Anadolu Bölgesi'nde %1,6'sı ise 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet etmektedirler. Bu rakamların oluşumunda elbette Ortaca'nın 

bulunduğu coğrafi konum etkili olmuştur. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin kesişme noktasında yer alan bu 

ilçeye söz konusu iki bölgeden gelen öğrenci sayısı %59,3'tür. Marmara Bölgesi'nde aileleri ikamet eden 

öğrencilerin ise tamamına yakını İstanbul'dandır.  

Tablo 2 . Öğrenci Ailelerinin Yaşadıkları İllerin Bölgelere Göre Dağılımı (N:430) 

BÖLGELER n % 

Ege Bölgesi 188 43,7 

Marmara Bölgesi 95 22,1 

Akdeniz Bölgesi 67 15,6 

Karadeniz Bölgesi 31 7,2 

İç Anadolu Bölgesi 31 7,2 

Doğu Anadolu Bölgesi 11 2,6 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 7 1,6 

 

5.2. Öğrencilerin Bölüm Tercih Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Çalışmada öncelikle öğrencilerin bölüm tercih nedenlerini ölçmek için kullanılan ölçekte yer alan 

ifadelerin ortalama ve standart sapmaları değerlendirilmiştir. Buna göre öğrencilerin bölüm tercihlerinde 

en fazla önem verdikleri unsurlar Öğretici nitelikleri, pozitif öğrenci-öğretici diyalogu ve Öğrenim 

sürecinde iş bulma olanakları olarak görülmektedir. Bölüm seçimine etki eden unsurların performansları 

değerlendirildiğinde ise öğretici nitelikleri, Pozitif Öğrenci-Öğretici diyalogu ve Sektör-Bölüm İşbirliği 

boyutlarının performanslarının daha iyi performansa sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 3’de bölüm 

seçme nedenlerine ilişkin boyutların önem ve performans ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı test 

edilmiş ve analiz için t testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda 25 ifadenin tamamında önem ve performans 

arasında fark olduğu saptanmıştır.  

Tablo 3: Öğrencilerin Bölüm Seçme Nedenlerine İlişkin Önem ve Performansın Anlamlılığı 
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No BÖLÜM SEÇİMİNE İLİŞKİN İFADELER 
Önem 
(X. SS.) 

Performans 
(X. SS) 

Fark 
(Ö-P) 

t p 

1 Kitap satın alınacak yerlerin varlığı 3.79 (1.04) 2.61 (1.05) 1.18 16.405 0.000 

2 Rehberlik ve danışma hizmetleri 3.99 (0.98) 3.00 (1.15) 0.99 14.587 0.000 

3 Burs olanakları 4.00 (1.14) 2.59 (1.13) 1.41 17.813 0.000 

4 Programların çeşitliliği 3.96 (1.07) 2.80 (1.05) 1.16 15.720 0.000 

5 Üniversitenin itibarı/prestiji 4.10 (0.98) 3.06 (1.07) 1.04 15.023 0.000 

6 Kampus yaşamı 3.98 (1.13) 2.37 (1.21) 1.61 19.168 0.000 

7 Öğrenci toplulukları/kulüpleri/birlikleri 3.85 (1.15) 2.36 (1.13) 1.49 18.540 0.000 

8 Kütüphane olanakları 3.96 (1.07) 2.71 (1.12) 1.25 17.300 0.000 

9 Mezunların iş bulma olasılığı 4.22 (0.97) 3.08 (1.06) 1.14 17.495 0.000 

10 Laboratuar ve/veya bilgisayar laboratuarının bulunması 4.11 (1.05) 2.74 (1.19) 1.37 17.478 0.000 

11 Öğretici nitelikleri 4.37 (0.84) 3.65 (1.06) 0.72 12.146 0.000 

12 Ders seçeneklerinin çeşitliliği 4.17 (0.90) 3.25 (1.05) 0.92 14.865 0.000 

13 Öğrenim sürecinde iş bulma olanakları 4.23 (0.94) 3.12 (1.13) 1.11 16.237 0.000 

14 Sektör-Bölüm İşbirliği 4.18 (0.91) 3.27 (1.08) 0.91 14.688 0.000 

15 Pozitif Öğrenci-Öğretici diyalogu 4.25 (0.95) 3.45 (1.17) 0.80 12.240 0.000 

16 Kampus içinde sağlık hizmetlerinin bulunması 4.06 (1.13) 2.44 (1.17) 1.62 20.191 0.000 

17 Ders dışı aktiviteler 4.05 (1.08) 2.50 (1.20) 1.55 20.006 0.000 

18 Yurt olanağı 3.98 (1.13) 3.08 (1.14) 0.90 13.191 0.000 

19 Sportif faaliyetler 4.10 (1.04) 2.86 (1.19) 1.24 17.166 0.000 

20 Sosyal Aktiviteler 4.10 (1.10) 2.61 (1.20) 1.49 19.089 0.000 

21 Kültürel Aktiviteler 4.09 (1.08) 2.63 (1.20) 1.46 19.098 0.000 

22 Kampus ve çevresinin güvenliği 4.19 (1.07) 2.91 (1.24) 1.28 16.966 0.000 

23 Üniversitenin coğrafi konumu 4.12 (1.13) 2.74 (1.28) 1.38 16.718 0.000 

24 Bölgenin yaşam biçimi 4.09 (1.10) 2.82 (1.18) 1.27 16.933 0.000 

25 Bölgede yaşam maliyetlerinin düşüklüğü 4.19 (1.08) 2.90 (1.17) 1.29 16.879 0.000 

 

Ölçeğin genel önem ortalaması 4.09, genel performans ortalaması ise 2.86 olarak bulunmuştur. 

Bu yönüyle bakıldığında genel olarak performansın öğrenci beklentilerinin altında olduğu görülmektedir. 

Ancak bu durum özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çok sık karşılaştığı 

bir durum olduğu söylenebilir. Buna rağmen meslek yüksek okullarının sınırlı olanak ve imkânlar ile 

öğrenci beklentilerinin altında kaldığı gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır.  

Şekil 2. Önem Performans Matrisi 
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Şekil 2’de üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenlerine ilişkin boyutların ÖPA matrisi yer 

almaktadır. ÖPA matrisi, ölçeği oluşturan her bir ifadenin önem ve performans ortalamalarından 

hareketle oluşturulmuştur. Buna göre bölüm seçimine etki eden boyutların öğrenciler açısından önem 

düzeyleri ve bölümlerin performansını değerlendirmek için Martilla ve James (1977) tarafından 

geliştirilmiş olan ÖPA matrisinden boyutlar dört kümede incelenmiş ve çalışma sonucunda elde edilen 

veriler aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: 

Küme 1- Korunması Gerekenler (Yüksek Önem-Yüksek Performans): Bu boyutlar, 

öğrencilerin bölüm seçimleri üzerinde önemli derecede etkilidir. Diğer taraftan öğrenciler bu bölgede yer 

alan boyutların kalitesini de yüksek olarak algılamaktadırlar.  Çalışma sonucunda elde edilen verilere 

göre “üniversitenin itibarı/prestiji, mezunların iş bulma olasılığı, öğretmenlerin nitelikleri, ders 

seçeneklerinin çeşitliliği, öğrenim sürecinde iş bulma olanakları, sektör-bölüm işbirliği, pozitif öğrenci-

öğretmen diyalogu, kampus ve çevresinin güvenliği ve bölgede yaşam maliyetlerinin düşüklüğü” 

unsurları öğrenciler bölüm tercihlerinde önemli, performansı da yüksek olarak algılanan ve dolayısıyla 

bölümle ilgili memnuniyet sağlayan unsurlardır. Bu hücrede yer alan hizmet kalitesi boyutlarının 

koruması önerilmektedir. 

Küme -2 Yoğunlaşılması Gerekenler (Yüksek Önem-Düşük Performans): Bu hücrede yer 

alan boyutları öğrenciler önemli bulmakta ancak performanslarını düşük olarak algılamaktadırlar. 

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin bölüm tercihlerinde “Laboratuar ve/veya 

bilgisayar laboratuarının bulunması, Sportif faaliyetler, Sosyal Aktiviteler, Kültürel Aktiviteler, 

Üniversitenin coğrafi konumu, Yerel halk öğrenci etkileşimi” önemlidir ancak bu boyutlara ilişkin 

bölümlerin performansını yetersiz bulmaktadırlar. 

Küme – 3 Düşük Öncelikliler (Düşük Önem-Düşük Performans): Bu hücrede yer alan 

boyutlar öğrencilerin bölüm tercihlerinde göreceli olarak düşük önemli algılanan ve bölümünde 

performansının düşük olduğu unsurlardır.  Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre “Kitap satın 
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alınacak yerlerin varlığı, Programların çeşitliliği, Kütüphane olanakları, Kampus yaşamı, Kampus içinde 

sağlık hizmetlerinin bulunması, Burs olanakları, Öğrenci toplulukları/kulüpleri/birlikleri, Ders dışı 

aktiviteler” öğrencilerin bölüm tercihlerinde düşük öneme sahip ve performansını da düşük buldukları 

unsurlardır.  

Küme – 4 Olası Aşırılıklar (Düşük Önem-Yüksek Performans): Bu hücrede yer alan 

boyutlara öğrenciler çok fazla önem vermemelerine rağmen performanslarını yüksek olarak 

algılamaktadırlar. Öğrenciler seçim yaparken bu özelliklere önem vermemektedir. Çalışma sonucunda 

elde edilen verilere göre bölüm tercihi yaparken öğrenciler “Rehberlik ve danışma hizmetleri ve Yurt 

olanakları” unsurlarına çok önem vermemektedirler ancak bu unsurlar bölümün/üniversitenin kalitesi ile 

ilgili bilgi vermektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrencilerin bölüm tercihleri yaparken önem verdikleri hususların bilinmesi üniversitelerin içinde 

bulunduğu rekabet koşullarında kritik rol oynamaktadır. Bununla birlikte üniversitelerin ve bölümlerin 

öğrencilerin tercih ettikleri unsurlara ilişkin mevcut durumlarının bilinmesi kendi eğitim kalitelerinin 

artırmada ve öğrenci memnuniyetini sağlama temel bileşenlerden biridir.  Yapılan çalışmada öğrencilerin 

bölüm tercihi yaparken önem verdikleri unsurlar ve bu unsurlara ilişkin performans algıları 

değerlendirilmiştir.  

ÖPA sayesinde yöneticiler daha rasyonel ve istatistiksel temellere dayalı stratejik kararlar alma 

şansına sahip olmaktadır. ÖPA yöneticilere sahip oldukları kısıtlı kaynakları hangi alanlara aktarmaları 

gerektiği konusunda yol göstermektedir.  Buna göre genel bir değerlendirme yapıldığında  “Laboratuar 

ve/veya bilgisayar laboratuarının bulunması, Sportif faaliyetler, Sosyal Aktiviteler, Kültürel Aktiviteler, 

Üniversitenin coğrafi konumu, Yerel halk öğrenci etkileşimi” gibi unsurlara ilişkin çaba sarf edilmesi 

gerektiği, “üniversitenin itibarı/prestiji, mezunların iş bulma olasılığı, öğretmenlerin nitelikleri, ders 

seçeneklerinin çeşitliliği, öğrenim sürecinde iş bulma olanakları, sektör-bölüm işbirliği, pozitif öğrenci-

öğretmen diyalogu, kampus ve çevresinin güvenliği ve bölgede yaşam maliyetlerinin düşüklüğü” gibi 

unsurlara ilişkin performansın ise korunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Bilgi ve iletişim sektöründe yaşanan değişim; küresel düzeyde ülke ve işletmelerin rekabet edebilmesi için 
sektörel uzmanlaşmayı, çalışanların eğitim düzeylerinin ve yeteneklerinin artırılmasını, bunun yaşam boyu sürekli 
hale getirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomiler için hayati önem arz etmektedir. Bu yönüyle ülke kalkınmasında önemli bir sorun sahası olan genç 
nüfusun istihdam edilmesi ile mal ve hizmet ihracatının artırılması konularında “havacılık sektörü” ülkelere çok 
değerli katkı sağlamaktadır.  

Havacılık sektörü yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak devamlı kendini yenileyen ve bununla 
bağlantılı olarak yeni iş kollarının oluşmasına ortam sağlayan dinamik bir yapıdadır. Sektörün kendine ilişkin dünya 
ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları bulunmakta, ülkemizde yetişen personelin sektörde 
çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte ve lisanslandırılmış eğitim programlarından yetişmesine bağlı 
olmaktadır.   

Ülkemizde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında havacılık alanında 33 meslek yüksek okulunda 6 farklı 
önlisans programında toplam 4494’ü yüzyüze, 2000’i uzaktan olmak üzere 6494 kontenjana ulaşılmıştır. Bu 
çalışmada havacılık sektöründe insan kaynağından en fazla etkilenen hava aracı BOY (Bakım, Onarım, Yenileme) 
sahasına yönelik ön lisans eğitimi veren kurumların öğretim programları incelenerek analizi yapılacaktır. Böylece 
havacılık sektörü ve işbirliği yaptığı sektörlerin gereksinim duyduğu çalışanlarda aranan özellikler ile eğitim 
kurumlarının havacılık programlarının genel durumu ve ülkemizde ön lisans düzeyinde havacılık ile ilgili programı 
incelenmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Havacılık sektörü, ön lisans eğitimi, lisanslandırılmış eğitim. 

ABSTRACT 

The recent changes in the information and communication sectors have been requiring the sectoral 
specialization, the improvement of the skills and education levels of the work force and the perpetuation of the latter 
so that any country or company can compete on a global scale.  For this reason, vocational and technical training 
play a vital role for the economies of both the developed and developing countries. The aviation sector from this 
aspect contributes in a significant portion to such issues as the employment of the youth population, which is 
otherwise a tangible problem in the economic development of any country, and the boost of the exportation of the 
goods and services.   

mailto:iatik@tekok.edu.tr
mailto:acural@yahoo.com
mailto:matak@tekok.edu.tr
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The aviation sector bears a dynamic structure, which constantly renews itself in response to rapid 
technological changes while creating occasions for the emergence of new business lines.  The sector has its set of 
rules regarding the ways of operation that the authorities in Europe and the rest of the world have designated for it; 
accordingly, for the home-trained personnel to work in this sector is contingent on the fact that they get trained in 
instructional programs which have been approved of their content and licensed by these authorities.  

In our country, a quota of 6494 in total (4494 for in-class education and 2000 for distance education) has 
been achieved in the aviation field in 33 vocational high schools and in six different associate degree programs in 
the 2014-2015 academic year. In this study the training programs of the institutions offering an associate degree for 
the most-human-affected aircraft BOY (Maintenance, Repair, Refurbishment) are investigated. Thus, we aim at 
providing an elaborate picture on the  required qualifications of the workforce demanded by the aviation sector and 
other sectors in close cooperation while assessing the general situation of the aviation programs of educational 
institutions as well as the aviation program at an associate degree level in our country.   

Key Terms: Aviation sector, associate degree education, licensed education. 

 

 

GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim sektöründe yaşanan değişim; küresel düzeyde ülke ve işletmelerin rekabet 

edebilmesi için sektörel uzmanlaşmayı, çalışanların eğitim düzeylerinin ve yeteneklerinin artırılmasını, 

bunun yaşam boyu sürekli hale getirilmesini zorunlu hale getirmiştir.  

Günümüzde işgücünün bilgi, beceri ve yetkinliğinin artırılması rekabet edebilmenin başlıca 

unsuru haline gelmiştir (Demir ve diğerleri, 2013). Bu nedenle nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için 

vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi planlanmış mesleki eğitimle 

mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için hayati önem 

arz etmektedir.  

Bu çalışmada; havacılık sektörü ve işbirliği yaptığı sektörlerin gereksinim duyduğu çalışanlarda 

aranan özellikler ile eğitim kurumlarının havacılık programlarının genel durumu ve ülkemizde ön lisans 

düzeyinde havacılık ile ilgili programı bulunan yükseköğretim kurumlarımızın eğitim programlarına 

ilişkin analiz sunulmuştur. 

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN HIZLI GELİŞİMİ VE İSTİHDAM 

Havayolu taşımacılığı pek çok yönden diğer ulaşım modlarının sahip olduğu sosyal ve ekonomik 

faydaları sağlamasının yanında, çok uzun mesafelere en hızlı ve emniyetli şekilde ulaşabilme kabiliyetine 

de sahiptir. Özellikle İnternetin de dahil olduğu elektronik iletişimin gelişmesiyle, ticaret dünya çapında 

gelişmiş, teslimat hizmetlerinin yüksek güvenilirlikte ve hızlı bir şekilde yapılması zorunluluğu yük ve 

kargo hava taşımacılığının gelişmesini hızlandırmıştır. Hava taşımacılığı sayesinde mallar, ekipmanlar ve 
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personel 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine ulaşabilecek hareketliliğe kavuşmuştur (Atik, Atak 

ve Konyalı, 2013).  

Ülke kalkınmasında önemli bir sorun sahası olan genç nüfusun istihdam edilmesi ile mal ve 

hizmet ihracatının artırılması konularında havacılık sektörü ülkelere çok değerli katkı sağlamaktadır. Bu 

kapsamda IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) için 

yapılan bir araştırmada, 22 Avrupa ülkesinde havacılığın 6.7 milyon kişiye iş imkanı sağladığı ve 

yaklaşık 200 Milyar $ bir gelir yarattığı hesaplanmış, ABD’de yapılan bir başka çalışmada da Londra’ya 

ABD’nin yeni bir şehrinden uçuş başlatılmasının ABD yerel ekonomisine ilk yıl en az     268 Milyon $ 

katkısı olacağı hesaplanmıştır. Chicago havaalanı sisteminin yerel ekonomiye 420-510 bin kişilik iş 

imkanı sağladığı ve uluslararası yolculuk yapan bir yolcunun iç hat uçuş yapan yolcuya göre beş kat daha 

fazla (2.310 $) katkı yaptığı da hesaplanmıştır (Sarılgan, 2007). Ayrıca Avrupa’da yapılan araştırmalarda 

da havaalanlarını kullanan her bin yolcunun ortalama 4 kişiye iş imkanı sağladığı hesaplanmıştır 

(Sarılgan, 2007).  

Ülkemizin coğrafik konumu ile hava ulaştırması konusunda sağlanacak gelişim bir arada 

değerlendirildiğinde önümüzdeki dönemde önemli fırsatlarla karşı karşıya kalınacağı 

değerlendirilmektedir. Ancak günümüz ticari değerleri incelendiğinde bu konuda yapılacak çok iş olduğu 

da açıktır.  TOBB tarafından yayınlanan “Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu 2013” de 

ülkemizin havacılık sektörüne ilişkin yapılan değerlendirmede 2013 yılında 21.4 Milyar $ hasıla 

büyüklüğü ile 167 bin kişiye istihdam sağlandığı ifade edilmiştir (Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör 

Raporu 2013, 2014). IATA verilerine göre 2013 döneminde de dünyada havacılık sektörü 2,2 Trilyon $ 

ekonomiye katkı sağlamış, doğrudan 5,5 Milyon, toplamda 57 Milyon kişiye iş sağlamıştır (IATA Press 

Release, 9  Ocak 2013). 

ICAO (Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonu) verilerine göre dünyada 1950’lerde 100 

milyon olan yolcu hareketi 2012 yılında 5,1 Milyara ulaşmıştır. Havacılık sektörüne ilişkin önümüzdeki 

dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin öngörü oluşturabilmek amacıyla Boeing firması tarafından 

hazırlanan 2012-2031 yıllarına ilişkin raporda da dünya ekonomisinin ortalama bu dönemde % 3,2 

büyüme gösterirken havacılık sektörünün % 5,2 oranında büyümesinin hesaplandığı ifade edilmiştir. Söz 

konusu raporda kargo uçağı sayısının 2011 yılında dünya genelinde 1.740 olan sayısının 2031 yılında 

3.200’e ulaşabileceği, bunların 1.820 adedinin yolcu uçağından dönüştürüleceğini, ancak 250 Milyar $ 

değerinde toplam 940 adet yeni kargo uçağının da imal edilebileceği ifade edilmiştir  (Boeing Current 

Market 2012-2031, 2012). Airbus firmasının hazırlamış olduğu bir raporda da 2030 yılına kadar Airbus 

ve Boeing firmaları tarafından halihazırda uçan uçakların %80’inin yenileneceği ve kargo uçakları dahil 

yaklaşık 70 bin uçağın küresel havacılık sektöründe yer alacağı ifade edilmiştir (Airbus, 2014). Bu 

raporda ayrıca, tüm dünyada 237.400 olan pilot sayısının 470.000’e, uçak bakım teknisyeninin de 
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184.400’den 324.600’e çıkacağı öngörülmektedir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak 2012 yılında 5,1 

Milyar olan yolcu sayısının 2025 yılında 9,1 Milyara ulaşacağı da hedeflenmektedir. 

HAVACILIK EĞİTİMİ 

Havacılık sektörü yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak devamlı kendini yenileyen 

ve bununla bağlantılı olarak yeni iş kollarının oluşmasına ortam sağlayan dinamik bir yapıdadır. Sektörün 

kendine ilişkin dünya ve Avrupa havacılık otoritelerinin belirlediği kuralları bulunmakta, ülkemizde 

yetişen personelin sektörde çalışabilmesi bu otoritelerce kabul gören içerikte ve lisanslandırılmış eğitim 

programlarından yetişmesine bağlı olmaktadır.   

Günümüzde, Türkiye’de hava taşımacılığı sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler bu alanda nitelikli 

işgücü kaynağına olan talebi de etkilemiştir. Ülkemizin üye olduğu Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği ( 

Joint Aviation Authority- JAA)’nin ortaya koyduğu standartlar üye ülkelerin bu alanda yürüttüğü eğitim 

faaliyetlerinin temel çerçevesini de oluşturmaktadır (İşler ve ve diğerleri, 2013). Geçmişten bugüne sivil 

havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş pilot, hava trafik kontrolör ve teknisyenleri Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nden emekli olan ya da zorunlu hizmet süresini tamamlayarak ayrılan personelden sağlanmış, 

sivil eğitim kurumlarında bu ihtiyaca cevap verebilecek bir yapılanmaya gidilememiştir. Son dönemde 

yaşanan hızlı gelişim karşısında nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmış, uzun dönemli planlamalarda da 

bu ihtiyacın artarak süreceği ortaya konulmuştur. Türkiye’de Havacılık Endüstrisi 2023 Vizyonu başlıklı 

bir çalışmada, 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak personel sayısı; 4.000 pilot, 10.000 hava aracı bakım 

teknisyeni, 1.100 hava trafik kontrolörü, 5.210 yer hizmetleri personeli ve 10.000 kabin memuru olarak 

öngörülmüştür (Karasar, 2012). 

Havacılık sektörünün yüksek kalite standartlarına sahip olması, prosedürlerin, yönetmelik ve 

dokümanların sektörün vazgeçilmezleri olması ve yapılan her işlemin kayıt altına alınması nedeniyle 

Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının “Personel Lisansları” konulu bölümünde pilotlar, 

seyrüseferciler, uçuş mühendisleri ve radyo operatörleri, uçak bakım personeli, hava trafik kontrolörleri, 

dispeçerler, istasyon operatörleri ve meteoroloji personelinin sektörde çalışmasının ancak sahip oldukları 

lisanslarla mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Bu hususa ilave olarak, ülkelerin taraf olduğu uluslararası 

havacılık kuruluşları bu anlaşmada yer almayan havacılığa ilişkin diğer çalışanların da 

lisanslandırılmasına yönelik çalışmalar başlatmıştır. Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

(SHGM) bu lisanslandırma ile ilgili sorumlu kurumdur.   

Bu çalışmada havacılık sektöründe insan kaynağından en fazla etkilenen hava aracı BOY     

(Bakım, Onarım, Yenileme) sahasına yönelik ön lisans eğitimi veren kurumların öğretim programları 

incelenerek analiz yapılacaktır.  BOY faaliyetleri genel olarak; uçağa ilişkin hat bakımı ve hangar 

gerektiren ağır bakım ile motor ve komponenta ilişkin bakım, tahribatsız muayene, temizleme, yapısal 

onarım, kabin içi bakım ve seçkin yer teçhizatı bakımını içerir. 
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BOY faaliyetlerinin havacılık sektöründe yaşanan hızlı gelişime uygun olarak artması, iş 

hacminin 2011 yılında küresel pazarda 50 Milyar $ yakınken gelecek on yılda 70 Milyar $ ulaşacağı 

beklentisi ve sektörde çalışacak teknisyenlere olan ihtiyacın da hızla artacak olması sektöre ilişkin 

raporlarda yer almaktadır. Ticari değeri olan bu konuda ayrıca küresel havacılık sektöründe söz sahibi 

olan Amerika Birleşik Devletleri’nde FAA (Federal Aviation Administration) ve Avrupa Birliği’nde 

EASA (European Aviation Safety Agency) kendi kontrol sahalarının dışında kalan ülkelerde yürütülmek 

istenen BOY faaliyetlerine ilişkin yetkilendirmede önemli sınırlamalar getirerek, kendi kontrolleri dışında 

sektörde söz sahibi olunmasını engellemektedirler (Erel, 2012). 

Özellikle hava araçlarına uygulanan hangar bakım maliyetinin % 80’i, motor bakım maliyetinin 

% 25’i ve komponent bakım maliyetinin % 50’si işgücüne ödenen maliyetlerdir. Ülkemiz açısından hem 

istihdam artırıcı, hem de cari açığı düşürücü niteliğe sahip BOY faaliyetlerine ilişkin örgün eğitim 

programlarının genel olarak içerik, uygulama ve öğrenci kapasitelerinin havacılık alanındaki uluslararası 

geçerliliği olan kurallara uygun olarak belirlenmesi beklenmektedir.  

BOY faaliyetlerinde görev alan uçak bakım teknisyenlerinin kariyer süreçleri farklı seviyede 

bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren iş ve iş grupları ile yetkili otoriteler tarafından belirlenen eğitim 

seviyesi, çalışma süresi ve yaş dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Tüm bu aşamalar ICAO Annex-1 

Personel Lisanslandırma usulleri ile belirlenmiştir ( ICAO Annex-1, 2013). Ülkemizde SHGM bu alanda 

yetkilendirmeden sorumlu tek kuruluş olup Annex-1’e göre yayınladığı SHY-66 (Hava Aracı Bakım 

Personeli Lisans Yönetmeliği)’nde bu personelde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetkinliğe ilişkin 

tüm gereklilikler ve düzenlemeler yer almaktadır. 

Bu yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından mezun olan personel        SHY-

66 yönetmeliğinde belirtilen modül sınavlarından başarılı olmaları kaydı ile kategorilerinde 

lisanslandırılmaktadır. Önlisans düzeyinde eğitim alanlar A (Mekanik Teknisyen) kategorisi lisansı ile 

sertifikalandırılmaktadır. 

ÜLKEMİZDE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN HAVACILIK PROGRAMLARININ 

İNCELENMESİ VE ANALİZİ 

Ülkemizde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında havacılık alanında 33 meslek yüksek okulunda 6 

farklı önlisans programında toplam 4.494’ü yüzyüze, 2.000’i uzaktan olmak üzere 6.494 kontenjana 

ulaşılmıştır. Tablo 1’de meslek yüksek okulları ve önlisans programları ile kontenjanları yer almaktadır. 

Tablo:1 

2014-2015 Yılı Meslek Yüksek Okulları ve Önlisans Programları ile Kontenjanlar 
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Meslek Yüksek Okulu 

Önlisans Programı ve Puan Türü 

Uçak 
Teknolojis
i  (YGS-1) 

Sivil Hava  
Ulaştırma 
İşl. 
(YGS-6) 

Sivil 
Havacılıkta 
Kabin Hiz. 
(YGS-5) 

Havacılıkta Yer 
Hizmetleri Yön. 
(YGS-5) 

Hava 
Lojistiği 
(YGS-6) 

Tahribatsı
z 
Muayene 
(YGS-1) 

THK Ankara Havacılık MYO (1) 70  80 80   
THK  İzmir Havacılık MYO (2) 80  80    
Erzincan Üni. MYO(3) 60  30    
Anadolu Üni. Ulaştırma MYO(4) 40  100    
İstanbul Arel Üni. MYO(5) 87 93 114    
İstanbul Aydın Üni. BİL. MYO(6) 40  60 60   
İstanbul Bilgi Üni. MYO(7) 120 120 120    
İstanbul Gelişim Üni. MYO(8) 90 120 90    
İstanbul Kültür Üni. İşletmecilik 
MYO(9) 

66   60 50  

İstanbul Üni. Teknik Bilimler 
MYO(10) 

45  50    

İstanbul Üni.Açık ve Uzaktan Eğitim 
Fakültesi 

   2000   

Kapadokya MYO İstanbul(11) 40 40 140    
Kapadokya MYO Nevşehir(12) 50 110 100    
Maltepe Üni. MYO(13) 33  43    
Nişantaşı Üni. MYO(14) 100 110 130    
Ege Üni.Ege MYO(15) 30 30     
Akdeniz Üni. Sosyal Bil.MYO  120     
Mehmet Akif Ersoy Üni.Sosyal 
Bil.MYO 

 120     

Atatürk Üni.Erzurum MYO  50     
Gümüşhane Üni.Kelkit Aydın Doğan 
MYO 

 70     

Beykoz Lojistik MYO  50 130    
Okan Üni. MYO  110 130    
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Dalaman 
MYO 

 80     

Niğde Üni.Sosyal Bil.MYO  50     
Ataşehir Adıgüzel MYO   40    
Fatih Sultan Mehmet Üni. MYO   125    
Gedik Üni. MYO   70   20 
İzmir Ekonomi Üni.MYO    30 30   
Kırklareli Üni.Sosyal Bil.MYO   80    
Akdeniz Karpaz Üni.Havacılık 
MYO(KKTC) 

  60 60   

Girne Amerikan Üni. MYO (KKTC)   30    
Amasya Üni. Merzifon MYO    50   
Hitit Üni.MYO    28   
TOPLAM KONTENJAN 951 1273 1832 368 +(2000) 50 20 

Kaynak: 2014 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014-OSYSKONTKILAVUZU14072014.pdf 

BOY alanı ile ilişkili olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Uçak Teknolojisi 

önlisans programı 15 meslek yüksek okulunda toplam 951 öğrenci kontenjanıyla faaliyet göstermektedir. 

Söz konusu 15 meslek yüksek okulunun Uçak Teknolojisi önlisans programları incelenmiştir. 

Tamamında dört yarıyılda verilen eğitimler incelendiğinde ders programında yer alan derslerin büyük 

bölümünün genel olarak SHGM tarafından lisanslandırılan A kategorisi içerisinde yer alan “Matematik, 

Fizik, Temel Elektrik, Elektronik Devreler, Dijital Teknikleri, Malzeme ve Donanım, Bakım 

Uygulamaları, Temel Aerodinamik, İnsan Faktörleri, Havacılık Kanunları, Uçak Aerodinamiği, 
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Helikopter Aerodinamiği, Hava Aracı Aerodinamiği, İtme, Gaz Türbinli Motor, Pistonlu Motor ve 

Pervane” konularındaki eğitim modüllerinin içeriğine paralellik gösterdiği görülmüştür.  

Ayrıca yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitim içeriklerinde standartlaşma sağlanması 

ve bu kapsamda; öğretim elemanı, ders dokümanı, öğrencilerin staj yapabilmesi gibi hem sektörün hem 

de eğitim kurumlarının ortak sorun sahalarına yönelik etkili çözümlerin bulunması amacıyla 07 Kasım 

2012 tarihinde SHGM ve YÖK arasında imzalanan protokol çerçevesinde YÖK tarafından 24.12.2012 

tarih ve 2012/47 sayılı başkanlık kararı ile Sivil Havacılık Komisyonu kurulmuştur. İlki 08 Ocak 2013 

tarihinde toplanan komisyon yılda iki kez toplanarak sorun sahalarına ilişkin yürütülen çalışmaları 

paylaşmaya başlamıştır (Sivil Havacılık Komisyonu Birinci Toplantısı, 2013).  

Düzenlenen komisyon toplantıları kapsamında Sektör İşgücü Analizi’ne yönelik kapsamlı bir 

anket ülkemizde havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara uygulanarak sonuçları 04 Mart 2014 

tarihinde yapılan Dördüncü Toplantıda paylaşılmıştır. Sektöre yönelik önemli sorun sahalarını ortaya 

çıkarmayı amaçlayan bu ankette BOY kapsamında görev alacak personele ilişkin de önemli sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda; geleceğe yönelik hedefler ve büyüme potansiyeli değerlendirilerek program 

kontenjanları üzerine çalışma yapılmıştır.   

Anket sonuçları sektöre ilişkin önemli bir gerçeği de ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde BOY 

kapsamında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının önemli bir bölümü mezunlarına çalışma lisansı 

veremediği için programlarının öğrenci kontenjanının fazla olduğu, diğer taraftan da işletmelerin 

aradıkları lisanslı personel konusunda her geçen yıl ihtiyacın arttığı görülmüştür (Sivil Havacılık 

Komisyonu Dördüncü Toplantısı, 2014). Aşağıda Tablo 2’de ifade edildiği üzere uçak bakım alanından 

mezun olanların havacılık sektöründe istihdamının önünü açmak için önlisans veya lisans düzeyinde 

eğitim veren Sivil Havacılık Yüksek Okullarının öncelikle SHY-147 Yönetmeliği kapsamında 

yetkilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde her ne kadar iki yıllık veya dört yıllık eğitim 

tamamlamış olsalar dahi, mesleki yeterlilik lisansına sahip olmadıkları için herhangi bir teknik liseden 

mezun olan ile aralarında bir fark olmadığı ifade edilmiştir. Bu durumda mezun olanlara sektör 

temsilcileri tarafından ilave bir kaynak harcanarak sertifika eğitimleri verilmekte, kaynak israfı 

yaşanmaktadır (Akkaya, 2014). 

 

Tablo:2 

Türkiye Geneli BOY Kapsamında Yükseköğretim Kontenjanları ile Sektör İhtiyaçlarının 

Karşılaştırılması 

 2018 2023 
Sektörde Çalışacak BOY Personeli 8100 9289 
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İşe Alınacak İlave Personel 4401 6031 
Yetkili Olma Durumu Dikkate Alınmadan Tüm Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olacak 
Bakım Personeli 

6520 13040 

Yetkili Olma Durumu Dikkate Alınmadan Tüm Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olacak 
Bakım Personelinden İş Bulamayacak Sayısı 

-2119 -7009 

Yetki Sahibi Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olacak Bakım Personeli 2105 4210 
Sektörün İhtiyaç Duyduğu İlave Yetkilendirilmiş Personel Sayısı  -2296 -1821 
Kaynak: Sivil Havacılık Komisyonu Dördüncü Toplantısı, 2014. 

Bu nedenle sektöre kalifiye çalışan yetiştirme amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarının  

program içeriklerinde hem Bologna Süreci ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi hem de 

SHGM tarafından ortaya konan kriterleri karşılayacak bir program içeriğinin oluşturulması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. YÖK tarafından bu programlara kontenjan verilirken öğretim programlarının, 

ulusal ve uluslararası otoritelerin (SHGM, ICAO, EASA vb.) ilgili talimatlarına uygun biçimde, 

ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve mesleki yeterlilik lisansına sahip işgücünü 

yetiştirme amacıyla yeniden yapılandırılması, bu çalışmayı tamamlamayan Üniversite ve MYO’lara 

kontenjan verilmemesi, bu çalışmayı tamamlamadan bölüm ve program açmak isteyenlerin taleplerinin de 

değerlendirmeye alınmaması gerektiği belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Ülkemizin sahip olduğu coğrafi pozisyon, genç ve dinamik nüfus ile havacılık sektöründe yüzyılı 

aşan deneyimlerinin havacılık sektörünün bugün ve gelecekte ortaya koyacağı fırsatlara hızla cevap 

verebileceği değerlendirilmektedir. Ancak bu alanda verilen gayretin hedeflere ulaşmaya yardımcı 

olabilmesi amacıyla; 

• Önlisans programlarının içerik ve öğrenci kontenjanları ülke ve bölge ihtiyaçları 

göz önüne alınarak düzenlenmeli, 

• Sertifikalandırılmamış önlisans mezunlarına havacılık sektöründe çalışabilmeleri 

için ayrıca verilen eğitimlerin önemli miktarda kaynağın israfına sebep olduğu 

değerlendirilerek program içerikleri konusunda farklılıklar giderilmeli, BOY 

eğitimlerinin EASA kuralları bağlamında sertifikasyonu ve AB ülkelerinde 

tanınması yönünde yürütülen çalışmalar hızla sonuçlandırılmalı, 

• Programların yüksek ekipman ve altyapı maliyeti ile alana özgü öğretim elemanı 

ihtiyaçları karşılanmadan açılmaları nedeniyle eğitim kalitesinin ulusal ve 

uluslararası standartları karşılayamamasına tedbir alınmalıdır. 
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ÖZET 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgi, rekabetin en önemli unsuru haline gelmiştir. Örgütler, çalışanları 
vasıtasıyla yeni bilgi üreterek yenilik ve gelişmeleri takip edebilmektedirler. Bu durum örgütlerde çalışanların 
bilgiye ihtiyaçlarını artırmakta, çalışanlar bilgiye erişim için daha çok çaba sarf etmektedirler. Alan yazında eğitim 
çalışanlarının bilgi ihtiyacı algısının çalışma motivasyonu üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmaya çok fazla 
rastlanılamamaktadır. Bu araştırma bilgi çağı örgütlerinin en önemli ihtiyacı olan bilgiye, eğitim çalışanlarının 
algıladığı ihtiyaç düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin motivasyonlarına etkisinin belirlenmesine odaklanmaktadır. 
Bu çerçevede araştırmanın amacı bir kamu kuruluşunda yer alan akademik personelin bilgi ihtiyacı algısının çalışan 
motivasyonuna etkisini belirlemektir. Bu amaca yönelik bir anket geliştirilmiş ve kamuda faaliyet gösteren, ön lisans 
eğitimi veren bir okulun yanında yetişkin eğitimi veren beş ayrı eğitim kurumunda yönetici, öğretim elemanı ve 
öğretmenlerden oluşan 111 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Bilgi ihtiyacı algısının; misyonu ve vizyonu 
sahiplenmenin, inanç ve değerleri sahiplenmenin, açık ve net iletişimin, ödül sisteminin, güven duygusunun, 
adanmışlık, kariyer olanağı, girişimcilik, katılımcılık, yenilikçilik, işlevsel iletişim araçları ve insiyatif sahibi 
olmakla arttırmanın çalışanların motivasyonunu önemli düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Ölçüm aracının 
cronbach alfa değeri 0,901’dir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgiye Erişim, Örgütsel Bilgi, Motivasyon.  

ABSTRACT 

We are in the information age knowledge has become the most important element of the competition. 
Organizations are able to follow the developments and innovations by producing new knowledge workers. This 
increases the need for information of employees in organizations, employees tend to put more effort to access the 
information. In the literature a study to examine the not seen too much, the impact on work motivation of the 
information needs of the perception of educational staff. This research information is the most important needs of 
the information age organization, determining the level of perceived training needs of employees and focuses on 
determining the impact of this level of motivation. The aim of the research in this field in the framework of a public 
organization to determine the effect on the motivation of employees to the information needs of the academic staff 
perception. A questionnaire was developed for this purpose and operating in the public, in seven adult education 
institutions providing training in a school that offers undergraduate education administrators, faculty, has been 
applied to a group consisting of 111 people and teachers. Information needs of perception; mission and vision, 
commitment, belief and values of commitment, clear communication, the reward system of trust, commitment, 
career opportunity, entrepreneurship, participation, innovation, functional communication tools and the motivation 
of employees to increase with having a discretion has been found to affect significantly. Cronbach's alpha value of 
the measurement instrument is 0,901. 

Keywords: Information, Access to Information, Organizational Knowledge, Motivation. 
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1900’lü yıllardan itibaren Frederick Winslow Taylor’un öncülüğünde, bilimsel yönetim yaklaşımı 

anlayışı ile verimlilik sağlayabilmek açısından makinelere ek olarak işgücünden daha fazla nasıl fayda 

elde edilebileceğini savunan resmi organizasyon yapılarına dayalı yönetimi savunulmuştur. Hawthorne 

araştırmaları ile insanın bir makine olarak görülmesinin yetersizliği anlaşılmış, organizasyonun bir sosyal 

sistem olduğu ve insan’ın bu sistemin en önemli unsuru olduğu ortaya konulmuştur (Koçel, 2013:236).  

Günümüzde ise organizasyonlar için insan’ın yanında bilgi faktörüde hiçbir dönemde olmadığı 

kadar önemli olmuştur. İnsanoğlu var olduğu sürece bilgiyi hep kullanmış ama diğer girdiler de en az 

bilgi kadar önemli unsurlar olarak konumunu korumuştur. Ancak bugün bilgi, tüm diğer girdilerin ortaya 

çıkarılmasında, bulunmasında, kullanılmasında ve yeni şeylere dönüştürülmesinde rol oynayan tek unsur 

olarak insanlığın önünde durmaktadır. İnsanlık ilkel çağ, tarım ve sanayi çağı serüvenini bilgi çağı ile 

devam ettirmektedir. Örgütler de bilgiye biçilen bu yeni değerden nasibini almıştır. Peter Drucker’ın 

bilginin artık sermayeden daha önemli hale geldiğini söylemesi üretim faktörlerinin yeni sınıflandırmasını 

gündeme getirmiştir (Drucker, 1998:33). Artık, doğal kaynaklar, emek, sermaye, teknoloji ve girişim olan 

üretim sermayelerine bilgi de eklenmiştir. Hatta bazı düşünürlere göre bilgi, bilgi çağı örgütlerinin tek 

üretim faktörüdür. 

Bugün örgütlerin içinde olduğu ortam; örgütlerin bilgiyi elde etme, kullanma ve yeni bilgiler 

yaratma konusunda hızlı olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bilginin yönetimi, küreselleşmenin hızlandırdığı 

değişim ortamına ve yeni rekabet şartlarına ayak uydurabilmek için örgütlere imkân sunmaktadır. Bu 

nedenle günümüz örgütleri, örgütsel bilgi kullanımı ve yeni bilgi üretimi için çalışanları yönlendirmekte 

bu konuda kurumsallaşmaya çalışmaktadırlar. Bunun için sistematik olarak bilgi yönetimi üzerine büyük 

yatırımlar yapılırken pratikte de bilginin paylaşılması ve yeni bilgi yaratımında gerekli iklim 

oluşturulmaya çaba saf edilmektedir. Beyin fırtınaları, takım çalışmaları, süreç iyileştirme ekipleri, 

problem çözme takımları, fikir ve düşüncelere önem verme, öneri ve ödüllendirme sistemleri bu iklimin 

oluşturulması için yapılanlara örnek olarak gösterilebilir (Atak, 2013:118). 

Etkin bilgi yönetimi ile de; öncelikle değerli yeni bilgilerin belirlenmesi, bunların ilgili birimlere 

ulaştırılması ve bilgi birikiminin canlı tutulması mümkün olacaktır. Yapılan iş ile ilgili yeni bilginin 

aranması, bulunması ve ona ulaşılması, bilginin kaydedilmesi ve doğru olarak kullanılması, diğer 

çalışanlara iletilmesi ve paylaşılması, güncellenmesi ve güncelliğini yitiren ve kullanılmayan bilgilerin 

arşivlenmesi bu anlamda bilgi yönetiminin faaliyet konularıdır (Taşkın vd., 2005:313). Son on yılda bilgi 

teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler ve dinamik küresel çevrenin etkisiyle bilgi, sürdürülebilir rekabet 

avantajını kolaylaştıran ve geliştiren çok önemli bir kaynak haline gelmiştir (Hunt, 2003:189). 

Günümüzde, özellikle İnsan Kaynakları Yönetiminde bilgilerin toplanması, işlenmesi, 

depolanması ve ilgili birimlerle sözü edilen bilgilerin paylaşılması bilgi teknolojileri sayesinde hızlı ve 

güvenli olmaktadır. Böylece İnsan Kaynakları (İK) bilgi sistemi oluşturularak operasyonel, taktik stratejik 
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düzeyde bilgi yönetim süreci gerçekleştirilmektedir (Özmutaf, Aktekin, 2014:192). Operasyonel düzeyde 

ücret bordrosu, özlük ve beceri envanterleri, çalışan performans değerleme sonuçları, özgeçmiş, personel 

devir ve devamsızlık oranlarına yönelik, taktik düzeyde iş analizi ve tanımları, eleman temin ve seçim, 

ücret yönetimi, eğitim ve geliştirmeye yönelik, stratejik düzeyde ise yeni pazarlar için gerekli nitelik ve 

nicelikteki İK, işgücü arz ve talebi, sendikal bilgiler, muhasebe ve kariyer bilgilerinin depolanması ve 

paylaşımı sağlanabilmektedir (Sabuncuoğlu, 2009: 344-346). 

Motivasyon çalışanların isteklendirilmesi ve bu yolla kişisel ihtiyaçlarını en iyi biçimde 

karşılayabileceklerine inandırılmaları sürecidir (Gökay ve Özdemir, 2010: 237). İnandırılmış yani 

güdülenmiş birey arzu edilen davranışı başlatarak amacını elde etmek için harekete geçecektir. 

Motivasyon ile elde edilmek istenilen bir sonuç söz konusudur. Birey bu sonuca ulaşabilmek için ilgi, 

merak, ihtiyaç v.b. içinden gelen etkilerle kendiliğinden başarılı olma güdüsüne sahip olmalıdır.  

Bu çalışmada, eğitim çalışanlarının bilgi ihtiyacına yönelik çeşitli faktörler açısından algılarının 

motivasyon düzeylerini etkileyip etkilemediği varsayımını incelemektedir. Bilginin ve bilgiye erişimin 

ihtiyaç olduğu algısı yüksek olan çalışanlar, bilgiye ulaşarak elde ettiği bilgi ile işinde daha başarılı sonuç 

elde edebilmek için güdülenmesi arasındaki ilişki değerlendirilecektir. 

2. BİLGİ KAVRAMI 

 Bilgi kavramı çok eski bir felsefi problem olarak görülmektedir. Genel bir tanımla bilgi, insan 

aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür (Gülseçen, 2014:63). Başka bir tanımla bilgi, 

gerçek ve ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995). Türk Dil Kurumu (2010)’ na göre ise 

bilgi, “İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür”, “Öğrenme, araştırma veya gözlem 

yolu ile elde edilen gerçektir” ve “İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünüdür”. 

Bilgiyi çeşitli kriterleri göz önüne alarak gruplandırabiliriz. Düzenlenme ve kullanma tarzına 

göre, idealist, sistematik, pragmatik ve otomatik bilgi; kaynağına göre, örtülü ve açık bilgi; niteliğine 

göre, insanda, müşteride ve yapıda bulunan bilgi şeklinde sınıflandırabiliriz (Barutçugil, 2002:61-64). 

Bilgiyi daha özel olarak tanımlamaya çalışırken, onu zamana ve mekâna göre ve ekonomik ve felsefi 

boyutları ile ele alınması daha gerçekçi olacaktır. Çünkü bilgi kavramı araştırma yapılacak disipline göre 

farklılıklar gösteremektedir. Bu araştırmada konumuzla ilgisi bakımından örgütsel bilgi üzerinde 

durulacaktır. 

2.1. Örgütsel Bilgi: Kamu kuruluşunları mesleki ihtiyacına yönelik akademik eğitimlerin 

yanında sürekli eğitim kapsamında yetişkinlere yönelik olarada eğitim vermektedirler. Eğitim 

çalışanlarının bilgi ihtiyacı algısının çalışma motivasyonuna etkisi açısından bakıldığında bilgi yönetimini 

ilgilendiren ve onun merkezinde yer alan bilgi örgütsel bilgidir. Bir örgütün sahip olduğu bilgi, bir bireyin 

sahip olabileceği bilginin çok üzerindedir. Bireyler örgüte gelir gider. Ancak örgüt bireylerin ötesinde bir 
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örgütsel hafızaya, tarihe, bilgi donanımına sahiptir ve bunu aktarım yolu ile paylaşılır kılar (Geyik ve 

Barca, 2005:410). Örgütsel bilgi, bireysel bilgilerin basit bir toplamı olmayıp çalışanların sahip olduğu 

bilgiden farklı olarak herkes tarafından paylaşılan bilgidir (Atak, 2013:115). Böylece örgütsel bilgiyi, 

örgütün amaç ve misyonunu gerçekleştirirken kullanmak durumunda olduğu ortak bilgilerin bütünü 

olarak ifade edebiliriz. 

Myers örgütsel bilgiyi; işlenmiş enformasyonun, yerleşmiş rutinler ve hareket dönüşümü süreçleri 

olarak tanımlamakta, örgütsel bilginin, örgütün kültürü, kuralları, ürünleri, süreçleri ve sistemleri 

kapsamakta olduğunu ifade etmektedir (Myers, 1996:2). Bhatt, benzer şekilde örgütsel bilginin; 

teknolojiler, teknikler ve insanlar arasındaki etkileşim kalıpları aracılığıyla oluşturulduğunu ve bu 

etkileşim kalıplarının örgütün kendine özgü geçmişi ve kültürü tarafından şekillendirildiğini 

söylemektedir (Bhatt, 2001:70).  

Davenport ve Prusak (2001:27) da bilgiyi tanımlarken bilginin, örgütlerde genellikle yalnızca 

belgelerde ya da dolaplarda değil rutin çalışmalarda, süreçlerde, uygulamalarda ve normlarda kendisini 

gösterdiğini ifade etmektedirler. O halde örgütsel bağlamda bilgi; bir örgütün müşteri, ürün, süreç, 

organizasyon, başarı ve başarısızlık hakkında bildikleri veya organize edilmiş ve yapılandırılmış verileri 

olarak tanımlanabilir.  Örgütsel bilgi örgütün; araştırma, gözlem veya deneyim yoluyla elde ettiği 

anlayıştır. Bu anlayış örgütsel açıdan anlamlı ve faydalı veriler yoluyla kazanılır (İşcan ve Naktiyok, 

2005:85). 

Bilgi çeşitliliğinin artması doğru ve nitelikli bilgiyi elde etmeyi önemli kılmaktadır. Günümüz 

çağdaş eğitim kurumlarında eğitim öğretim gören eğitilenler daima yeni bilgiler ulaşmak istemektedirler. 

Bu istek eğitilenleri daha çok soru soran, daha çok gözlem yapan ve daha çok araştırma yapan bireyler 

yapmaktadır. Bilgi ihtiyacı algısı ile motivasyon ilişkisini ifade edildiği Şekil 1’de görüldü gibi 

eğitilenlerin yüksek bilgi ihtiyacı karşısında eğitim çalışanlarıda sürekli artan düzeyde bilginin bir ihtiyaç 

olduğu sonucunu doğurmaktadır.   

 

 

  

 

 

Şekil 1. Bilgi İhtiyacı Algısı İle Motivasyon İlişkisi 
 

Bilginin bir ihtiyaç olduğu algısı eğitimcileri yeni bilgi elde edilmesi yönünde harekete 

geçirecektir. Böylece güdülenmiş eğitimci daha çok kitap okuyacak, daha çok araştırma yapacak, bilgiye 

daha çabuk ve doğrudan ulaşmak için iletişim teknolojilerini kullanacaktır. Ulaşılan yeni bilgileri 

Bilgi ihtiyacı  

 

Bilgiye erişim 
isteği 

Yeni bilgi elde 
edilmesi  

Artan çalışma 
motivasyonu 
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eğitilenlerine aktaran eğitimciler misyonlarını yerine getirmiş olacaklardır. Bu durum eğitilenlerin inanç 

ve değerleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmeleri için bir motivasyon unsuru olacaktır.  

2.2. Bilgiye Erişim ve Bilgi Paylaşımı: Bilgi ihtiyacı algısı yüksek çalışablar için bilgiye erişim 

önemli bir konudur. Örgütlerde bilgiye erişim bilginin dağıtımı ve paylaşımı ile mümkün olmaktadır. 

Bilginin dağıtılması ve paylaşılması, bilginin bir kişi, grup ya da birimden diğer kişi, birim ya da örgüte 

transfer edilmesi, yayılması faaliyetidir (Atak, 2013:122). Örgütlerde bilginin ara sıra ya da rastgele 

paylaşılması söz konusu değildir. Bilgiye sahip olanların bu bilgiyi kiminle ve ne zaman paylaşacakları ya 

da örgütsel bilginin ne şekilde ve kimlere dağıtılacağı çok önemlidir (Andrews and Delehaya, 2000:795). 

Bu nedenle bilgi yönetiminde büyük önem taşıyan doğru bilginin, doğru insanlara, doğru zamanda 

dağıtımı (Beijerse, 1999:167) belli bir mekanizma dâhilinde yapılmalıdır.  

Örgütler; daha çok bilgiyi, daha çok kişiye kademe farkı gözetmeksizin transfer etme ortamını 

sağlayacak bir bilgi dağıtım mekanizması oluşturmalı, çalışanlar bu mekanizma sayesinde; iş akışı, 

prosedürler, istatistikler, verimlilik, dış çevre, örgüt stratejisi gibi konulardaki bilgiye kolayca 

erişebilmeli, ürettiği bilgiyi diğer personelle paylaşabilmelidir. Özellikle oluşturulacak bilgi sistemleri bu 

konuda etkin bir bilgi dağıtım mekanizması görevi görecektir. Gerçekten bugün örgütlerde bilgi paylaşımı 

ve transferi için bilgi yönetimi sistemleri kullanılmaktadır. Bilgiye erişimde önemli bir diğer konu da 

bilginin bizzat üreten kişiler tarafından paylaşılması konusudur. Yapılan araştırmalar, bilgiyi üreten 

kişinin bilgiyi bizzat aktarması ve diğer kişiler tarafından kullanılmasının daha faydalı olduğunu 

göstermektedir (Zaim, 2006). Bu durum bilgiye erişimin yanında bilgi paylaşımını da önemli kılmaktadır. 

Literatüre bakıldıgında bilgi paylasımı ile benzerlik gösteren davranısların ve faaliyetlerin bilgi 

transferi (knowledge transfer), bilgi akışı (knowledge flows), yaygın bilgi (comman knowledge), 

enformasyon paylaşımı (information sharing) ve bilgi toplamak (knowledge hoarding) baslıkları altında 

incelendigi görülmektedir (Kulaklıoğlu, 2009:87). Günümüzde özellikle az bulunan yeni bir bilgi, diğer 

üretim faktörlerinin tersine, paylaşıldıkça çoğalan ve değeri artan bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ile bilgi, 

geometrik artış özelliği sergilemektedir (Barutçugil, 2002:13). Bilginin paylaşımı, yeni bilgi yaratımında 

artı değer yaratacak olan gizli bilginin açığa çıkarılmasında özel bir öneme sahiptir. Burada önemli olan 

bilgilerin insanların beyinlerinde gizli kalması değil, açığa çıkarılıp paylaşılmasıdır. Yöneticiler, bilgi 

paylaşımını destekleyen ve ödüllendiren bir örgüt kültürü yaratmada ısrarcı olmalı ve bunu teşvik edici 

davranış kalıpları sergilemelidirler (Demirel ve Seçkin, 2012:116).  

Örgüt içindeki yazılı, sözel ve görsel raporlar, bültenler, ziyaretler, çalışan rotasyonu ile eğitim ve 

geliştirme programları ve standardize programları gibi örgütsel araç ve süreçler gibi iletişim araçları ile 

örgütsel uygulamaların da bilgi yönetimi sistemleri ile entegre edilmesi etkin bir bilgi dağıtım ve 

paylaşımını doğuracaktır. Örgütler, biçimsel olarak oluşturulmuş bu bilgi erişim mekanizmalarının 

dışında informal yöntemlerle de bilgi paylaşımını sağlayacak ortamlar oluşturmaktadırlar (Davenport ve 
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Prusak, 2001:135). Sohbet odaları tarzı, her hangi bir gündem, amaç, konu, problem çözümü gibi bir 

faaliyeti öngörmeyen bu uygulamalar, bilginin paylaşımını resmi olmayan daha rahat ortamlarda örgüt 

için değer yaratacak yeni bilgilerin üretimini tetikleyecek paylaşımı sağlamaktadır. 

Bilgi paylaşıldıkça çoğalan bir değer olup, mevcut bilgiden hareketle “yeni bilgi” yaratılması söz 

konusu olduğundan “bilginin paylaşımı” bilgiye erişimde üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. 

3. MOTİVASYON 

3.1. Motivasyon Kavramı: Motivasyon, Latince “Movere”, Fransızca ve İngilizce “Motive” 

kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı ise “güdü, istek, saik veya harekete geçirici olarak” 

tanımlanabilir. Güdüleme olarakda ifade eilen motivasyon, istek, arzu, gereksinim, dürtü ve ilgileri içine 

alan geniş bir kavramdır. Bir işi yapma isteği ve bunun derecesi motivasyonun seviyesini gösterir.  

Motivasyon, çalışanlara yaptıkları işi bilinçli olarak sevdirerek, örgütün amaçları doğrultusunda 

hareket ettirmek olarak da tanımlanır ( Ateş ve diğerleri, 2012:147). Motivasyon çalışanların 

isteklendirilmesi ve onların bu yolla kişisel ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabileceklerine 

inandırılmaları sürecidir (Gökay ve Özdemir, 2010: 237). Motivasyon arzu edilen davranışı başlatma, 

yöneltme ve sürekliliğini sağlamadır. Motivasyon ile çalışanların belli durumlarda belirli davranışları 

göstermeleri beklenmektedir. Burada elde edilmek istenilen bir sonuç söz konusudur. Birey bu ödülü 

alabilmek için içsel veya dışsal olarak motive olacaktır (Dündar vd., 2007). Motivasyonda etkili olan içsel 

ve dışsal motivasyonu şu şekilde ifade edebiliriz.  

İçsel Motivasyon: Bireylerin kendiliğinden başarılı olma güdüsüdür.  

Dışsal Motivasyon: Bireylerin kendi dışındaki faktörlerden etkilenip harekete geçirdiği başarılı 

olma güdüsüdür (Şahin, 2014:66). Birey bir doyum elde etmek için başarmak istiyorsa, bu içsel 

gudülenmedir. İçsel güdü kişinin ilgi, merak, ihtiyaç v.b. içinden gelen etkilerle ortaya çıkarken, dışsal 

güdü, dışardan gelen ödül, ceza gibi etkilerle ortaya çıkar. (Akbaba, 2006:345).  

Başka bir ifade ile içsel motivasyon; işin çekiciliği, zorlayıcı olması, bağımsız çalışma, işe verilen 

önem, sorumluk sahibi olma, yeteneklerini ortaya koyma gibi faktörler tarafından oluşur. Dışsal 

motivasyon ise sosyal ve örgütsel olmak üzere iki boyutu da vardır. Sosyal boyutu işyerinde arkadaş 

edinme, yardım severlik, dayanışma gibi kişiler arası ilişkiler ağıdır. Örgütsel boyut da ise örgütün 

motivasyonu için çalışanlarına sunduğu imkân vardır. Bu imkanlar çalışma şartları, ücrette adalet, kariyer 

oluşturma, iş güvencesi, sosyal haklar gibi daha somut getirilerdir (Dündar vd., 2007). Özetle 

motivasyonu, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları ve 

çaba göstermeleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Koçel, 2013:619).  
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3.2. Motivasyon Süreci: Motivasyon; içerisinde değerlerin, güdülerin ve ihtiyaçların, 

gerilimlerin veya beklentilerin yer aldığı bir olgudur. Motivasyon süreci ise; ihtiyaç ve beklentilerin 

bireyi harekete sevkettiği ve harekete geçen bireyin amaç ve beklentilerin gerçekleştiği ve devamında ise 

iç durumun değişmesi ile geri besleme (feedback) lerin yaşandığı bir etkileşimdir. Motivasyon bu 

kavramların karşılıklı etkileşimlerinden ortaya çıkan bir süreçtir. Yani motivasyon insan davranışlarının 

belirlendiği, etkilendiği ve açıklandığı bir yönetim sürecidir. Aslında karmaşık olan bu süreç basit bir 

model olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir (Kaplan, 2007:4). 

 

 

 

Şekil-2. Motivasyon Süreci 

Kaynak: (Richard ve Porter, 1975:6-7; Zikreden: Eroğlu, 1995:7, ve Kaplan, 2007:4) 

Bu süreç Şekil-2’de görüldüğü gibi bireyin farklı şiddetteki ihtiyaç, arzu ve amaçlarına 

dayanmaktadır. Davranışların altındaki bu faktörleri uyararak bireyleri harekete geçirmek ve onların 

belirli yönlerde enerjilerini yoğunlaştırmak motivasyon vasıtasıyla sağlanacaktır. Böylece motivasyon 

bireyin ihtiyaç, amaç, beklentilerine ulaşıncaya kadar davranışa devam etmesini sağlayan bir unsurdur 

(Kaplan, 2007: 4). Motive edilmiş bir davranış, amaca yönelik bir davranıştır. Bu yüzden motivasyon 

sayesinde birey davranışı daha organize edilmiş, sürekliliğini koruyan, olumsuzluklara karşı direnen, 

enerji düzeyi yüksek, kararlı özellikler gösterir (Çelik, 2015:10). 

Özetle motivasyon, insan davranışını yönelten ve belirleyen bir enerjidir. Motivasyon tanımları 

incelendiğinde ortak yönleri motivasyonun, bireyin davranışını etkileme ve bu etki doğrultusunda onu 

belirli hareketlere sevk etme anlamını taşımasıdır.  

Kişi tarafından algılanan hedef doğrultusunda davranışın devam ettirilmesi motivasyon sayesinde 

mümkün olmaktadır. Motivasyon kelimesi yerine dilimizde isteklendirme, istekli kılma ve güdüleme 

kelimeleri de kullanılmaktadır. 

3.3. Motivasyon Açısından Bilgiye Erişimin Önemi: Tüm örgütlerde bilgiye erişim; 

çalışanların örgüt içerisinde işlerini doğru yapmak, iş süreçlerini geliştirmek, problemlere çözüm bulmak, 

yeni ürün geliştirmek, inovasyon yapmak gibi örgütsel hedefler ile örgütte kalıcı olmak, terfi etmek, daha 

iyi pozisyona gelmek gibi bireysel hedeflere yöneliktir. Söz konusu bilgi; iş süreçleri, standartlar, 

yönergeler, teknolojik yenilik ve gelişmeler, yeni üretim yöntemleri gibi çok geniş bir yelpazede olmakla 

İç dengesizlik durumu: 
İhtiyaç, arzu, beklenti 

Davranış veya hareket Özendirici veya amaç 

İç durumun değişmesi 
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birlikte örgütün gelişimine katkı sağlayacak ve örgütsel bilgi niteliği taşıyacak her türlü bilgiyi 

kapsamaktadır.  

Konuya bireysel düzeyde baktığımızda çalışanlar, örgütsel bağlılık düzeyleri ne olursa olsun terfi 

edebilmek, daha iyi bir pozisyona gelmek ya da işlerinde kalıcı olmak için işlerinde başarılı olma 

yönünde gayret gösterdikleri bir gerçektir. Bu nedenle çalışanlar işlerinde başarılı olacak her türlü 

örgütsel bilgiye erişmeyi arzu ederler. Bu kapsamda çalışanların bilgiye erişimi bir zorunluluk olarak 

algılamaları, bilgiye kolayca erişebilmeleri durumunda çalışma motivasyonlarına olumlu katkılar 

sağlayacaktır. Bu nedenle bilgiye erişebilen çalışanlar erişebildikleri bilgiler ve bu bilgilerin vermiş 

olduğu güven sayesinde işlerine daha çok motive olacaklardır. 

Bilgi ihtiyaç algısı yüksek çalışanlar bilgiye erişim yönünde harekete geçerek elde ettikleri 

bilgiler sayesinde aynı zamanda güç elde ederler. Bir güç kaynağı olarak bilgi, en alt düzeyden en üst 

düzeye kadar bütün çalışanların elde etmek istedikleri bir kaynaktır. Çünkü bilgi çalışanların kendilerini 

örgütte güçlü hissetmelerine neden olmaktadır. Örgütsel bilgiye istediği ölçüde erişemeyen çalışanlar 

kendilerini güçsüz hissedecekleri bir örgüt iklimi içerisinde çalışma motivasyonlarını büyük ölçüde 

kaybedeceklerdir. 

4. ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı bir kamu kuruluşunda yer alan eğitim 

çalışanlarından olan akademik personelin bilgi ihtiyacı algısının çalışma motivasyonuna etkisini 

belirlemektir.  

4.2. Veri Toplama Araçları: Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu kapsamda 

oluşturulan anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın bağımsız değişkenleri 

(sosyo demografik değişkenler) olan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, alan (pozisyon) ve bu pozisiyondaki 

çalışma süresi şeklindedir.  İkinci bölümde ise 20 önerme yer almaktadır. Önermeler bilgi ihtiyacı 

algısının belirli faktörler kapsamında artırılmasının çalışma motivasyona etkisini belirlemeye yönelik 

olarak oluşturulmuştur.  

 4.3. Verilerin Toplanması ve Analizi: Anket, Ekim 2014 -  Şubat 2015 tarihleri İzmir ilinde 

faaliyet gösteren kamu kurumunda ön lisans eğitimi veren bir okulun yanında yetişkin eğitimi veren beş 

ayrı eğitim kurumunda yönetici, öğretim elemanı ve öğretmenlerden oluşan 111 kişilik bir gruba 

uygulanmıştır. Kuluşta yer alan 151 akademik personel evren olarak düşünüldüğünde % 74’lük (111/151) 

bir hedef kitle katılımı gerçekleşmiştir.  

4.4. Araştırmanın  Modeli: Araştırmanın teorik modeli öğretim elemanlarının bilgi ihtiyacına 

yönelik çeşitli faktörler açısından algılarının motivasyon düzeylerini etkilemesi varsayımı kapsamında 
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oluşturulmuştur (Şekil 3).  Diğer bir deyişle öğretim elemanının belirli faktörler açısından bilgi 

ihtiyacının artışı çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkileyebileceği yaklaşımı benimsenmiştir. 

4.5. Araştırmanın Temel Hipotezi: Araştırmanın bir temel hipotezi bulunmaktadır. Hipotezler 

20 önermenin her biri kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın temel hipotezi aşağıda yer almaktadır: 

H0: Bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam motivasyonumu pozitif yönde etkilemez. 

H1: Bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam motivasyonumu pozitif yönde etkiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Araştırmanın Teorik Modeli 

 

5. BULGULAR 

5.1. Sosyo-Demografik Bulgular: Ankete katılanların (n=111) genel yaş (min-max=23-52) 

ortalaması ve standart sapması 34,7±6,93’dür. Ankete katılan kadınların (n=23) yaş ortalaması ve 

standart sapması 33,4±5,40 ve erkeklerin  (n=88) yaş ortalaması ve standart sapması 35,0±7,27 olarak 

belirlenmiştir.  

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Yaş n % Eğitim Durumu n % 
=<29 32 28,8 Lise 4 3,6 
30-39 45 40,5 Lisans 68 61,3 
>=40 34 30,6 Lisansüstü 39 35,1 
Toplam 111 100,0 Toplam 111 100,0 
Çalışma Pozisyonu n % Çalışma Süresi (Yıl) n % 
Yönetici 69 62,2 1-3 33 29,7 
Yönetici Olmayan 42 37,8 4-6 21 18,9 
Toplam 111 100,0 7-10 25 22,5 
   11 ve üzeri 32 28,8 

 

Bilgi İhtiyacı Algısı Faktörleri Motivasyon Düzeyi 

- Misyon 
- Vizyon 
- İnanç ve değerler 
- Açık ve net iletişim 
- İşlevsel iletişim açları 
- Prosedürler 
- Ödül sistemi 
- Güven Duygusu 
- Adanmışlık 
- Kariyer olanakları 
- İş yükü 
- Çalışma koşulları 
- Girişimci kişilik 
- Katılımcılıkla 
- Yenilikçilikle 
- Paylaşımla 
- Esneklikle 
- İnsan ilişkileri 
- İnisiyatif 

- Pozitif 
- Nötr 
- Negatif 
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Katılımcıların yaş dağılımı dengeli bir yapı arz etmektedir. Eğitim durumu lisans ve lisansüstü 

gruplarda yoğunlaşmaktadır. Çalışma pozisyonu açısından eğitim yönetici olarak görev yapanlar 

diğerlerine göre daha fazladır. Çalışma süresi dengeli şekilde dağılmaktadır (Tablo 1) 

5.2.Ölçüm Aracı ve Tek Örnek t Testi: Yirmi soruluk ikinci bölümün Cronbach alfa değeri 

0,901 olarak belirlenmiştir. Bu sonucun kabul edilebilir 0.70’lik Cronbach düzeyinin üz   20 

soruluk yapının önemli düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.   

“Bilgi İhtiyacı algımı prosedürleri yerine getirerek arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde 

etkiler”  ve  “Bilgi İhtiyacı algımı iş yükü ile artırmam, motivasyonumu pozitif yönde etkiler” önermeleri 

kapsamında H0 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuca göre “bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam, 

motivasyonumu pozitif yönde etkilemede prosedürleri yerine getirerek ve iş yükü ile önermeleri önemli 

bulunmamıştır (Tablo 2). 

Diğer önermeler kapsamında H1 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer 18 önermenin de bilgi ihtiyacı 

algımı … arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde etkilemede ileri düzeyde önemli bulunduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Ölçüm Aracı ve Tek Örnek T testi 

Önermeler 
N sx ±  

Tek Örnek t testi 
(Test Değeri 3 ≤ μ) 

Bilgi İhtiyacı algımı ……… arttırmam, 
motivasyonumu pozitif yönde etkiler. t p 

Misyonu (özgörev) sahiplenerek 111 4,2±,77 16,799 ,000 
Vizyonu sahiplenerek 111 4,0±,84 13,544 ,000 
İnanç ve değerlerini sahiplenerek, 111 4,3±,72 20,071 ,000 
Açık iletişim ile, 111 4,4±,72 21,255 ,000 
Net iletişim ile, 111 4,3±,76 19,112 ,000 
İşlevsel iletişim araçlarını kullanarak (telefon, faks, 
bilgisayar ve internet), 111 4,2±,85 15,318 ,000 

Prosedürleri yerine getirerek,  111 2,9±1,23 -,231 ,818 
Ödül sistemi (itibar vb.) ile, 111 4,2±,89 14,261 ,000 
Güven duyarak, 111 4,3±,84 17,409 ,000 
Adanmışlık ile 111 4,1±1,01 11,913 ,000 
Kariyer olanağı ile 111 4,1±,73 16,333 ,000 
İş yükü ile 111 3,0±1,43 ,398 ,692 
Çalışma koşullarını iyileştirme(mekan, ses, gürültü, 
ışık vb.) ile 

111 3,8±1,23 6,981 ,000 

Girişimci kişilikle, 111 4,1±,87 13,558 ,000 
Katılımcılıkla, 111 4,1±,78 16,099 ,000 
Yenilikçilikle, 111 4,2±,81 15,864 ,000 
Paylaşımla, 111 4,2±,80 16,026 ,000 
Esneklikle, 111 4,1±,82 14,820 ,000 
İnsan ilişkileriyle, 111 4,5±,72 22,149 ,000 
İnisiyatif sahibi olmakla, 111 4,2±,81 16,202 ,000 
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6. SONUÇ 

Bu çalışmada, bir kamu kuruluşunda yer alan akademik personelin bilgi ihtiyacı algısının çalışma 

motivasyonuna etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanlarının bilgi ihtiyacına yönelik çeşitli 

faktörler açısından algılarının motivasyon düzeylerini etkilemesi varsayımı üzerinde durulmuştur (Şekil 

3).  Diğer bir deyişle öğretim elemanının belirli faktörler açısından bilgi ihtiyacının artışı motivasyonunu 

pozitif yönde etkileyebilecektir yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada 20 önermeden oluşan bir temel 

hipotezi bulunmaktadır. Hipotezler 20 önermenin her biri kapsamında ayrı ayrı ele alınmıştır. Yirmi 

soruluk önermeden oluşan anketin ikinci bölümün Cronbach alfa değeri 0,901 gibi önemli düzeyde 

çıkması anketin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.   

Önermeler den ikisi “bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde etkilemede 

prosedürleri yerine getirerek ve iş yükü ile önermeleri önemli bulunmamıştır (Tablo 2). Bu sonuca göre 

bu iki önerme için Ho hipotetezi kabul edilmiştir. Diğer 18 önermeler kapsamında H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. Diğer 18 önermenin de bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde 

etkilemede ileri düzeyde önemli bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Bu önermelerden “bilgi ihtiyacı 

algımı … arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde etkilemede “İnsan ilişkileriyle”, “Açık iletişim ile”, 

“İnisiyatif sahibi olmakla” önermeleri çok yüksek düzeyde onemli bulunmuştur. Sonraki önem düzeyinde 

ise “Paylaşımla”, “Güven duyarak”, “İnanç ve değerlerini sahiplenerek” ve “Misyonu (özgörev) 

sahiplenerek” önermeleri yer almıştır. 

Çalısanların demoğrafik özelliklerinden cinsiyet, yaş, eğitim durumu, görev ve hizmet yılı gibi 

faktörlerin araştırmaya konu öğretim elemanlarının bilgi ihtiyacına yönelik çeşitli faktörler açısından 

algılarının, motivasyon düzeylerini etkilemesi açısından anlamlı farklılıklar içermediği görülmüştür.  

Motivasyon, davranışa enerji ve yön veren güçleri kapsamaktadır. Bu güçler ise ihtiyaçlardan 

doğar. Motivasyon insanı çalışmaya heveslendiren ve bu çalışmayı devam ettiren güçler topluluğudur 

(Güney,2013:356). Literatür taraması sonucu motivasyon kavramının ihtiyaçtan doğduğu, ihtiyaçları 

gidermek için geresinim duyulan davranışlara enerji ve güç verenin motivasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu 

çalışma ile bilginin yenilik ve gelişmeleri takip etmek ve eğitilenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 

önemli bir ihtiyaç olduğu algısının değişik önermelerle arttırmanın eğitim çalışanlarının motivasyonlarını 

arttırdığı tespit edilmiştir.  

Motivasyon çalışanların isteklendirilmesi ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 

inandırılmaları sürecidir (Gökay ve Özdemir, 2010: 237). Motivasyonun bu inandırma süreci içsel ve 

dışsal motivasyon şeklinde gelişmektedir.  

İçsel Motivasyon; Bireylerin kendiliğinden başarılı olma güdüsüdür. Yazıcı (2009), öğretmenlik 

mesleğinde içsel motivasyonu yüksek olanlar, diğerlerine göre daha başarılı olduğunu ifade etmiştir. Bu 
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çalışmada, Eğitim çalışanlarının “bilgi ihtiyacı algımı … arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde 

etkiler” önermesinde “Misyonu (özgörev) sahiplenerek”, “İnanç ve değerlerini sahiplenerek” ve 

“Adanmışlık” ile gibi önermelerin önemli düzeyde anlamlı bulunması içsel motivasyonun gücünü 

göstermesi bakımından önemli bir veri oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan dışsal motivasyon; Bireylerin kendi dışındaki faktörlerden etkilenip harekete 

geçirdiği başarılı olma güdüsüdür (Şahin, 2014:66). Eğitim çalışanlarının “bilgi ihtiyacı algımı … 

arttırmam, motivasyonumu pozitif yönde etkiler” önermesinde “Ödül sistemi (itibar vb.) ile”, “Kariyer 

olanağı ile” ve “Çalışma koşullarını iyileştirme(mekan, ses, gürültü, ışık vb.) ile” gibi önermelerin dışsal 

motivasyonunun gücünü göstermesi bakımından önemli bulunmuştur. 

Sonuç olarak, eğitim çalışanlarının çalışma yaşamında mutlu, tatmin olmuş, örgütsel bağlılığı 

yüksek çalışma grubu olarak çalışmalarının sağlanmasında motivasyon unsuru önem arzetmektedir. İyi 

bir insan kaynakları yönetimi ile öğretmen ve öğrencilerin kendilerini kurumun bir parçası olarak 

görmeleri sağlanmalıdır. Eğitim çalışanlarının bilgiye erişim imkânları arttırılmalı, bireysel bilginin 

örgütsel bilgiye dönüşmesini sağlayarak örgütsel bilginin oluşmasına katkı sağlanmalıdır. Örgütsel 

iletişim imkânları arttırılarak bilgi paylasımı kültürü oluşturulmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı meslekî eğitimde öğrenim gören öğrencilerin kariyer yönelimlerini etkileyen 
faktörleri incelemek ve alana yönelik öneriler geliştirebilmektir.  

Araştırmada verilerin elde edilmesinde edebiyat tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu alanda yapılan bilimsel 
çalışmalar ve araştırma raporları analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de 2012-2013 öğretim yılından itibaren meslekî eğitimdeki 
okullaşma oranı genel liselerdeki okullaşma oranından yüksek olmakla birlikte, yükseköğretime öğrenci kazandırma 
bakımından genel liselerin gerisinde bulunmaktadır. Ayrıca,  meslekî ve teknik eğitim liselerinin genel ortaöğretime 
oranla çok daha düşük başarıya sahip olduğu, meslekî eğitimden mezun olan öğrencilerin, yükseköğretim hayatına 
devam etme noktasında genel lise mezunlarının gerisinde kaldıkları görülmektedir. Meslekî eğitimdeki okullaşma ve 
mezun oranlarındaki artışa rağmen, meslekî eğitim mezunlarının işgücüne katılımları genel lise mezunlarına göre 
daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Araştırma bulgularına göre, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikteki 
becerilerin meslekî eğitim öğrencilerine kazandırılması gerekmektedir. Bu bulguların, meslekî eğitimde öğrenim 
gören öğrencilerin kariyer yönelimleri, meslekî tercihleri ve yönlendirme ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. 

Araştırma bulgularına göre, ülkemizde meslekî eğitimde öğrencilerin kariyer yönelimlerinde ilgi, ihtiyaç, 
beklenti ve yeteneklerinden çok, ailelerinin istekleri ile ekonomik ve çevresel faktörlerin belirleyici etmen olduğu, 
meslekî ve teknik eğitim programlarının yeniden tanımlanması gerekliliği bulunduğu görülmektedir. 

Meslekî eğitimde öğrencilerin kariyer yönelimleri ve gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi için okul öncesinden 
başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar devam eden süreçte bireysel ilgi, ihtiyaç, beklenti ve yeteneklerine göre,  
meslekî rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının etkinliğinin sağlanması, meslekî ve teknik ortaöğretim ile 
yükseköğretimin yeniden düzenlenmesi faydalı olabilir. 

Anahtar Sözcükler: meslekî eğitim, kariyer, kariyer gelişimi, meslek seçimi. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the factors affecting the students’s careeer orientation in vocational 
education and to develop recommendations for this area. 

For data acquisition,the relevant literature is consulted in this research.In this evaluation , the research 
reports and scientific studies in this area  are analysed. 

mailto:aaslann@gmail.com
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According to the findings obtained in the study,since the 2012-2013 Academic Year,the enrollment rate in 
vocational education is higher than  the enrollment rate in public high schools.Vocational schools’s  are behind  the 
public high schools in terms of sending  students to higher education.In addition to this, vocational and technical 
education  high schools has lower rate of success than general high schools.It is also seen that students who graduate 
from vocational and technical education high schools  stay behind in continuing to university education.Despite the 
increase in enrollment and graduate rates in vocational education ,the labour force participation of graduates of 
vocational training takes place at a lower level than the general high school graduates.According to the research 
findings,the skills with the quality necessary for work life have to be imparted to vocational education 
students.These findings seem to be directly related to the career orientation of students in vocational training ,their 
occupational preferences and gıidance. 

According to the research datas,in our country  family requests with the economical and environmental 
factors are more determining in the career orientation of the vocational training students rather than their interests 
,demands,expectations and capabilities.It is absolutely necessary to make the redefinition  of the vocational and 
technical training programs.For a healthy career orientation and the development of the vocational training 
students,starting from the pre-school to the end of high school,according to their individual 
interests,demands,expectations and capabilities,the effectiveness of vocational guidance and orientation should be 
ensured.The reconstitution of the vocational and technical education in high schools and universities can be also 
useful. 

Key Words: Vocational Training, Career, Career Development, Occupational Preferences.      

 

GİRİŞ 

Meslek liseleri ve yüksekokulları, belli sektörlere teknik eleman yetiştirme görevini üstlenmiş 

eğitim kurumlarıdır. Gençler açısından lise yılları, meslek seçimi adına karar vermek için önemli bir 

zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemde gençlerden, meslek alanlarını belirlemeleri ve bu konuda 

karar vermeleri beklenmektedir. Her genç için meslek tercihi aşaması, yalnızca ne tür bir iş yapmak 

istediğine dair karar verdiği değil, bunun yanında ilerideki hayat standartlarını da belirlediği önemli bir 

karar aşamasını ifade etmektedir. Gençler meslekî gelişim görevlerini başarı ile tamamlamamışlarsa, 

şayet lise döneminde böylesi bir tercih yapmak durumda kalmaları, rasyonel ve doğru karar almalarını 

güçleştirmektedir. Meslekî gelişim görevinin başarı ile tamamlanmış olması ve meslekî olgunluk düzeyi 

ile meslek seçimi arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlar tarafından 

öğrencilerin hangi meslekî gelişim evresinde oldukları ve onların meslekî olgunluk düzeyleri tespit 

edilerek hazırlanan rehberlik programları ve uygulamaları sayesinde gençler meslek tercihlerinde 

zorlanmazlar ve doğru karar verme noktasında daha rahat hareket edebilir konuma gelirler. Bir meslekî 

eğitim sisteminin başarılı olması için, gelişmiş ülkelerdeki gibi öğrencilerin, okul öncesinden başlamak 

suretiyle lise çağının sonuna kadar devam eden süreçte bireysel yeteneklerine göre yönlendirilmeleri 

gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra kendi yetenekleri, ilgileri ve gereksinimleri hakkında doğru ve gerçekçi bilgilere 

ve değerlendirmelere sahip olamayan öğrenciler; mesleklerin gerektirdiği nitelikler, sağladığı olanaklar, 

mesleğin avantajları ve dezavantajları hakkında çoğu kez kulaktan dolma bilgilerle üniversite kapısına 
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gelmektedirler. Öğrencilerin bir bölümünü; genellikle kendilerinin isteklerini, ilgi alanlarını, 

kabiliyetlerini bilmeden ve bunların hangi meslek dallarına daha yatkın olduğunun bile farkında olmadan, 

mesleklerin hiçbirini tanımadan ve hatta arkadaş ve ailelerinin etkisi altında kalarak meslek tercihlerini 

yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilerin, meslek seçiminde muhtemel meslekleri çeşitli yönleriyle 

değerlendirip, kendi beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda karar vermeleri gerekmektedir. 

Problem Durumu 

Literatürde meslek kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Meslek, kendine özgü az ya da çok 

bilgi beceri sahibi olmayı gerektiren, bir kimsenin yaşamını devam ettirebilmek, geçimini sağlayabilmek 

için seçtiği sürekli uğraşı alanı olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 2001: 57). Uysal’a (1970:3) göre, 

meslek, bireylerin devamlı olarak gösterdiği ve birçok kuruluşta aynı ya da benzer olan bir grup 

ekonomik faaliyetlerdir. Kuzgun (2000:4) ise mesleği; kişilerin belli bir eğitimle edindikleri, kuralları 

toplumca belirlenmiş yaşamlarını sürdürmek ve kazanç elde etmek için yürütülen bilgi ve becerilere 

dayalı sistemli faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Meslek, belirli bir okul eğitimi gerektirebileceği gibi deneyim ile de öğrenilebilir. Meslek 

çalışmaları devamlılık gösterir. Meslek insanın hayatını kazanmak için gerekli olduğu kadar, aynı 

zamanda bireye manevi doyum da sağlayan bir faaliyettir. Her meslekî etkinlik belirli koşullarda yapılır 

ve kendine özgü kuralları vardır. Meslekler toplumsal ve ahlaki ölçülere ters düşmeyecek faaliyetlerdir 

(Çalık, 2000: 47). Ayrıca, her meslek gurubunun toplumca belirlenmiş statüsü ve ona göre de özellikleri 

mevcuttur. Yukarıda yapılan meslek tanımlarında belli noktalarda benzerliğin olduğu görülmektedir. Bu 

noktalar söyle sıralanabilir: 

− Mesleklerin belli bir eğitim gerektirmesi, 

− Kurallarının olması, 

− Bireyin hayatını kazanmasına yardımcı olmasıdır. 

Bu durumda meslek, bireyin hayatının önemli bir kısmını içine alır. Yani birey, ömrünün üçte 

birlik kısmını, seçtiği mesleğin gerektirdiği etkinlikleri yapmakla ve bu mesleğe hazırlanmakla geçirir 

(Koç, 2003: 61). 

Meslek etkinlikleri, bireyler arasında farklılaşan birbirinden değişik kişisel özellikler gerektirir. 

Aynı zamanda bireyler, bu etkinliklerden farklı farklı doyumlar sağlarlar. Para veya maddi kazanç, 

meslek etkinlikleri ile sağlanan doyumların başında gelir. Ancak, geçinmek için para kazanmak 

durumunda olmayan kimselerin de, bir meslek edinmeye çaba gösterdikleri ya da bir meslek icra ettikleri 

gözlemlenmektedir. Yine bazı kimselerin, az kazanç getiren bir mesleği, daha çok gelir elde edebileceği 

mesleklere tercih ettikleri görülebilmektedir. O halde, maddi kazancın bir meslek edinmekte ve bir iş 

sahibi olmada tek faktör olmadığı söylenebilir (Telman, 2002: 24). Bu bağlamda meslekî etkinliklerin, 
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sadece bir para kazanma ve geçim sağlama yolu olarak değerlendirilemeyeceği için bireylere başka 

yararlar da sağladığı düşünülebilir. Bunlar; her şeyden önce bireyin kendini ifade edebilmesi, yeteneğini 

kullanabilmesi ve kendini geliştirmesi olarak ifade edilebilir. 

Sosyal kalkınmayı sağlayacak nitelikli insan gücü yetiştirmek büyük oranda eğitim sisteminin 

görevidir. Eğitim sistemi tarafından bu görev yerine getirilirken öğrenciler, üretken birer vatandaş olarak 

görülür ve onların sosyal hayata, meslek hayatına veya yüksek eğitime hazırlanmaları gerçekleştirilir 

(Telman, 2002: 25). 

Eğitim sistemi tarafından yetiştirilip nitelik sahibi çalışanlar olarak üretime gönderilen 

mezunların, çalışma hayatında farklı problemlerle karşılaşmaları söz konusu olabilmektedir. Eğer bu 

kişiler düzenli bir biçimde izlenirlerse, bu problemlerin ortaya çıkarılması ve çözüm yolunda adımlar 

atılması kolaylaştırılmış olur. Her ne kadar devamlılık sağlanamamış olsa bile, meslekî ve teknik eğitim 

kurumlarından mezun olmuş öğrencilerin iş yaşamında elde ettikleri başarıların izlenmesi adına pek çok 

çalışmalar yapılmıştır. Herhangi bir sistemin kendi ürününün ihtiyaca yönelik olup olmadığı hususunda 

geçerli ve güvenilir bir dönüte sahip olmaması durumunda, o sistemin düzeltilmesi ve geliştirilmesi 

güçleşmektedir (Yeşilyaprak, 2000: 38). 

Mezunlar, meslekî ve teknik eğitimde sistemin ürünleridir. Bu ürünler de, müşteri (mezunu 

istihdam eden kişilerin) görüşlerinin alınması, dolayısıyla onların ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılanıp 

karşılanmadığına bakılması ve bu sistemin uzun vadeli amaçlarının geliştirilmesi bakımından gereklidir. 

Kaldı ki mezunlar herhangi bir üründen farklı olarak, kendi performansları hakkında görüş ve 

düşüncelerini söyleyebilirler. Onların görüşlerinin alınması, istihdam kaynaklarının incelenmesi, 

mezunların eğitim sistemine ilişkin yapacakları değerlendirmeler ve öneriler ile birlikte istihdam eden kişi 

ve kuruluşların mezunun performansı ile ilgili olarak yapacakları değerlendirmeler ‘mezun izleme’ adını 

alır ve meslekî ve teknik eğitim programının ürün bazında değerlendirilmesini sağlar (Yeşilyaprak vd., 

1999: 32). 

Mezun izleme, meslekî eğitimin önemli bir unsurudur. Nitelikli iş gücünün yetiştirildiği meslek 

okulları ve bu iş gücünün çalıştığı işyerlerinde uygulanan eğitim ‘meslekî eğitim’ olarak 

adlandırılmaktadır. Genel anlamda meslekî eğitim, belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

davranışları kazandırmaya yönelik etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, iş gücünün değişen 

nitelikleri meslekî eğitime süreklilik kazandırırken, aynı zamanda verilen eğitimin içeriğinde ve 

niteliğinde de değişiklikleri zorunlu kılmaktadır (Taş, 2003: 16). 

‘Meslekî eğitim ve yetiştirme’ kavramları, çoğunlukla eğitimin üretime yönelik boyutu olarak 

algılanmaktadır. Yetiştirme kavramını, beceri kazandırılması ya da iş gücü verimliliğin geliştirilmesi 

adına yatırım yapılması olarak tanımlamak mümkündür. Ayrıca bu kavram, gerek okul hayatındaki eğitim 

sürecini, gerekse çalışma hayatındaki öğrenme süreçlerini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Bununla 
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birlikte, meslekî eğitim ise kısmen eğitimden, kısmen de yetiştirmeden oluşmaktadır. Buradaki genel 

eğitim kavramı, bireylerin kültürü ve toplumu özümseme kapasitelerinin geliştirildiği bir süreç olarak ele 

alınmaktadır (Özsoy, 2007: 32). 

Çeşitli kuruluş ve kişilerce yapılan meslekî teknik eğitim tanımlamalarının, benzer yönleri olduğu 

gibi bazı farklılaşan yönleri de bulunmaktadır. Değişik bir açıdan bakıldığında meslekî eğitim, kişinin 

meslekî anlamda bir statü ve meslek kültürü kazanması için alması gerekli olan eğitimdir. Meslekî 

eğitimi, bireyin çalışma hayatında belli bir meslek alanında üretici olarak herhangi bir statüyle yer 

alabilmesi için gereken asgari yeterlilik ve genel meslek kültürüne sahip olmasının sağlandığı eğitim 

olarak tanımlamak mümkündür. İleri düzeyde fen ve matematik bilgisinin yanında tatbiki kabiliyetler 

kazanmış mühendislik, tarım, ticaret, sağlık, beslenme gibi her sektörde yer bulabilecek eleman yetiştiren 

eğitim ise teknik eğitim olarak adlandırılmaktadır (Yeşilyaprak vd., 1999: 42). 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin paralelinde, fertlerin çalışma hayatlarında belli bir mesleğe 

dair beceri, bilgi ve davranışlar kazanmalarını sağlayan ve onların yeteneklerinin geliştirildiği eğitim  

sürecine meslekî ve teknik eğitim adı verilmektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 3. Maddesine göre, 

meslekî ve teknik eğitim; bireylerin istidat, ilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi suretiyle onlara gereken 

beceri, bilgi ve davranışların kazandırılması ve bunun yanında birlikte iş yapma alışkanlığının 

yerleştirilmesi ile onların hayata hazırlanması, kendilerini mutlu edecek ve toplumun da mutluluğunu 

artıracak bir meslek edinmelerine yardımcı olmaktır (Nazlı, 2008: 57). 

Telman (2002: 33) meslekî ve teknik eğitimi, Milli Eğitim sistemimin bütünlüğü içinde tarım, 

sanayi ve hizmet alanlarıyla beraber her tür meslek ve teknik eğitim hizmetlerinin planlandığı, 

araştırıldığı, geliştirildiği, organizasyon ve koordinasyon ile yönetim, kontrol ve öğretim etkinliklerinin 

bir bütünü olarak ifade etmektedir. Genel anlamda meslekî ve teknik eğitimi, kişisel ve toplumsal hayatta 

gerekli belli bir meslek için zorunlu olan bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerinin kazandırıldığı; 

ferdin kişisel, sosyal, zihinsel, duygusal ve ekonomik yönlerinin dengeli bir şekilde geliştirildiği süreç 

olarak açıklamak mümkündür. Ayrıca söz konusu kavram; ferdin bütün yönleriyle gelişimini esas almakta 

ve meslek, birey ve eğitim boyutlarının dengeli bir şekilde bir araya getirilerek oluşturulmuş bir eğitim 

sürecini ifade etmektedir (Özsoy, 2007: 43). 

Başlangıçta, meslekî teknik eğitimin eğitsel değeri ve sosyo ekonomik işlevine yeteri kadar önem 

verilmemiştir. Geleneksel okullarda egemen olan anlayışın mı benimsenmesi gerektiği ya da kendine 

özgü bir anlayışın mı geliştirileceği konusu her bir gelişim evresinde ortaya çıkan esas sorun haline 

gelmiştir. Söz konusu eğitim, günümüzün meslekî ve teknik eğitimle ilgili çağdaş kuramları tarafından 

meslek, birey ve eğitimden oluşan üç boyuta sahip bir süreç olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 

geleneksel bir felsefe olan ‘yoksullar için eğitim’ yaklaşımının yerine ‘herkes için eğitim yaklaşımı’ ön 

plana çıkmaktadır. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı meslekî eğitimde öğrenim gören öğrencilerin kariyer yönelimlerini 

etkileyen faktörleri incelemek ve alana yönelik öneriler geliştirebilmektir.  

Yöntem 

Araştırmada verilerin elde edilmesinde literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu alanda yapılan 

bilimsel çalışmalar ve araştırma raporları analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulgularına göre, meslekî-teknik eğitim lisesi mezunlarının genel ortaöğretim 

içerisindeki oranı artış göstermekle birlikte; bu kurumların genel liselerle mukayese edildiğinde, 

yükseköğretime öğrenci kazandırma anlamında henüz istenilen seviyeye ulaşamadıkları görülmektedir. 

ÖSYM 2014 sayısal verileri incelendiğinde, meslekî ve teknik eğitim liselerinin genel 

ortaöğretime oranla çok daha düşük başarıya sahip olduğu görülmektedir. Ortaöğretimden sınava giren 

1.948.986 öğrenciden 140 puanı aşan öğrencilere bakıldığında  genel lise mezunlarında  %92,60  Endüstri 

meslek lisesi %69,21;180 puan barajını aşma oranı ise genel lise %75,75,endüstri meslek lisesi %35.04 

olduğu görülmektedir.(ÖSYM 2014) 

Meslekî-teknik eğitim liselerinden mezun olan öğrencilerin, yükseköğretim hayatına devam etme 

noktasında genel lise mezunlarının gerisinde kaldıkları görülürken; bu kurumlardan mezun olan 

öğrenciler genellikle sınavsız geçişlerle ön lisans programlarında eğitim hayatlarını sürdürmektedirler. 

Dolayısıyla sınavsız geçiş, bu öğrencilerin yükseköğrenimlerini sürdürmelerinde anahtar niteliğine sahip 

olmaktadır. 

TÜİK'in verilerinde tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki toplam oranlar göz önünde 

bulundurulduğunda, genel lise mezunlarının istihdam oranının meslekî ve teknik eğitim liselerine göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre, tarım sektöründe meslekî ve teknik eğitim liseleri 

mezunlarının istihdam oranı en düşük düzeyde seyrederken; sanayi sektöründe ise sırasıyla 2010'da 

(%12,54), 2011'de (%12,45) ve 2012'de (%13,13) ile genel liselerin üzerine çıkmaktadır. Hizmet 

sektöründe ise, yıllar içerisinde genel lise mezunlarının istihdamda üstünlüğü bulunurken; inşaat 

sektöründe 2011 ve 2012 verilerinde, genel lise mezunlarının meslekî ve teknik eğitim mezunlarına 

nazaran daha yüksek oranda istihdam edilmeye başladıkları görülmektedir (TÜİK, 2013). 

2014 Kasım verilerine bakıldığında İşgücüne katılımda %80,9 ile yükseköğretim mezunları en ön 

sırada gelirken; onu %64,3  ile meslekî/teknik lise mezunları takip etmektedir. İşsizlerin eğitim düzeyine 

bakıldığında ise, %11,4’ünün  meslekî/teknik lise mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda, 
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işsizlik oranında %12,1 ile genel liseler ön sırada olurken, ikinci sırada %11,4  ile teknik/meslekî eğitim 

mezunları bulunmaktadır (TOBB, 2014) 

Buna göre, Gözütok (1990) tarafından yapılan araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin 

öğretmenlik formasyonu  açısından, rehberlik, sınıf öğretmenliği, öğretim ilke ve yöntemleri vb. 

yönlerden eğitim gereksinimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yer 

aldığı bu çalışma neticesinde; araştırmanın yapıldığı ilgili öğretmenlerin, araştırılan kriterler açısından 

(rehberlik vs.) formasyonun gereklerini yerine getirmedikleri sonucuna varılmıştır. 

Onur (1997), Giresun ili merkez liselerindeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin rehberlik 

anlayışlarını araştırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırma bulgularına göre; liselerde 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, yeterli derecede ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmadıkları 

ortaya konulmuştur. 

Erkan’ın (1995) yapmış olduğu ‘Kapsamlı Rehberlik Programları’ ile ilgili çalışmasında; 

Amerika’da 1980’li yıllardan başlayarak alanı giderek yaygınlaşan bu programın, ortaya çıkışını ve 

gelişimini ele almıştır. Bu yaklaşım, meslek seçimi ve kriz durumlarına müdahale ile sınırlanan 

geleneksel Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri yaklaşımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yine 

bu yaklaşımda, kişinin gelişimsel gereksinimleri ön planda yer almaktadır. Öğrencilere verilen rehberlik 

hizmetlerinin, onların gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Makalede bu programın unsurları ayrıntılı olarak ortaya konulurken, ülkemizde 

uygulanabilirliği ile ilgili akla gelebilecek sorunlar da incelenmiştir. 

Kalın (1999), rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının ilköğretim düzeyinde yeterince 

dikkate alınmaması sonucunda, ilköğretim sonunda öğrencilere gerektiği gibi yönlendirme işlemlerinin 

yapılamamış olmasına, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin ve hayatı tanımanın en önemli evresinde 

profesyonel psikolojik destekten mahrum kalmalarına neden olduğu üzerinde durmuştur. 

Yukarıda da ifade edilen ilgili araştırmalar neticesinde, ortaöğretimde yönlendirme faaliyetlerinde 

etkili rehberlik uygulamaları ile ilgili eğitim ihtiyaçları üzerine, her dönemde farklı farklı gereksinimlerin 

doğduğu görülmüştür. Bu gereksinimlerin giderilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüldüyse de, değişen dünya 

ve nesillerin farklı eğitim ve rehberlik ihtiyaçları gereği, bir yandan gereksinimler giderilirken diğer 

yandan da yenilerini beraberinde getirmiştir. Özellikle uygulanan rehberlik faaliyetleriyle alakalı birçok 

incelemeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde, devletlerin eğitim sistemlerinin 

birbirlerinden büyük oranda etkilendikleri fark edilmiştir. Yine ifade edilen araştırmalar incelendiğinde; 

rehberlik uygulamaları yapılırken, okul ve aile iş birliğinin önemi vurgulanmış ve çocuğun eğitim-

öğretim sürecinin nasıl nitelikli olması gerektiğiyle ilgili araştırmalar üzerinde yoğunluk gösterilmiştir. 

Bu araştırma da, farklı bakış açılarına rehberlik etmesi ve başka bir araştırmanın fikir kaynağı olması 

amacıyla yapılmıştır. 
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Kişisel kariyer planlama sürecindeki ilk aşama, kişinin kariyerini belirleme aşaması olmaktadır. 

İnsanın hayatında önem verdiği en büyük konulardan biri de kariyer seçme eylemidir (Can vd., 2001: 

166). Bireylerin seçimlerinde yapabilecekleri ve yapmak istedikleri mesleklerden çok, günümüzün 

şartlarında onların rahat yaşamalarını sağlayacak meslekler ön plana çıkmaktadır. Bireylerin kariyer 

seçimlerinde sosyolojik ve psikolojik olmak üzere iki temel faktörden bahsetmek mümkündür. Bireylerin 

kariyer seçiminde etkili olan temel sosyal faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz .(Can vd.2001:166) 

- Bireyin sosyal geçmişi 

− Ebeveynleriyle olan ilişkileri 

− Ailenin ekonomik ve sosyal düzeyi 

− Bireyin içinde yaşadığı çevre 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ülkemizde meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer 

seçimlerinde sosyal faktörlerden oldukça etkilendikleri söylenebilir. Örneğin, meslek lisesi öğrencileri 

yükseköğretime geçişte kendi alanları ile ilgili bölümler seçmektedir. Bu anlamda onların sosyal 

geçmişleri, seçtikleri kariyer üzerinde etkilidir. Yine aynı şekilde, bu bireylerin ailelerinin de bu 

öğrencileri teşvik ettikleri söylenebilir. Ülkemizin ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, 

ailenin sosyal ve ekonomik düzeyinin de kariyer seçiminde etkili olacağı söylenebilir. Bunun nedeni 

meslek lisesi mezunu öğrencilerinin iş bulma konusunda neredeyse yükseköğretimden mezun olmuş olan 

öğrenciler kadar şanslarının olmasıdır. Gerçekten de bu çalışma sonuçlarına göre popüler ve para 

kazandıran meslekler öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bu noktadan hareketle öğrencilerin ailelerinin 

ekonomik durumlarının da kariyer seçiminde etkili olduğu görüşü savunulabilir. Genel olarak 

bakıldığında, çevresel faktörlerin de meslek lisesi öğrencilerinin kariyer seçimlerinde oldukça etkili 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar Can vd.’nin (2001: 166) sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Can 

vd.’ne (2001: 166) göre, genel anlamda bireylerin mesleklerle ilgili düşünceleri değişik toplumlar 

arasında farklılıklar göstermektedir. Bir takım mesleklerin bazı toplumlarda saygın bir yeri varken, diğer 

toplumlar açısından bu meslekler sıradan değerlendirilebilir. Bundan dolayı bireylerin eğilimi, genellikle 

toplumda değerli olarak nitelendirilen ve kabul gören meslekleri seçmek yönündedir. Bireyin aile 

yapısının da meslek tercihinin diğer bir önemli faktörü olarak ifade etmek mümkündür. Yapılan bir takım 

çalışmalar neticesinde, ebeveynlerin eğitim seviyesinin düşük olması durumunda çocuklarının da beceri 

istenmeyen meslekleri tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tam tersi durumda yani ebeveynlerin 

yönetici ve profesyonel olmaları durumunda ise, çocuklar genellikle meslek tercihini yönetsel ve 

profesyonel işlerden yana kullanmaktadırlar (Can vd., 2001: 166). 

Literatür incelendiğinde bireyin kariyer seçiminde etkili olan psikolojik faktörler ise dört temel 

grupta incelenebilir. Bunlar; 

− Bireyin inançları, tutumları ve değerleri 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

797 

− Bireyin beklentisi 

− Bireyin kişilik özellikleri 

− Bireyin işle ilgili gelecek planları olarak ifade edilmektedir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre, meslek lisesi öğrencilerinin kariyer seçimlerinde psikolojik 

faktörlerin de etkili olduğu söylenebilir. Örneğin; meslek lisesini bitirmiş bir öğrenci, öğrencilik dönemi 

boyunca okumuş olduğu bölüme ilişkin meslek seçecektir veya bu mesleği seçme şansı daha yüksek 

olacaktır. Yine aynı şekilde, bu mesleği öğrenmiş olan öğrencinin bireysel beklentisi artacak ve bu 

mesleği bir gelir kapısı olarak görecektir. 

Bu sonuçlar Aytaç’ın (1997: 90) sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Aytaç’a (1997: 90) göre, 

bireylerin kariyer seçimlerinde, yaşamlarını sürdükleri çevreden, ailelerinden ve bitirdikleri okullardan 

almış oldukları inançların önemi büyüktür. Yine aynı şekilde, bireyin beklentisi de etkilidir. Söz konusu 

faktörün bireylerin kariyer seçimlerinde önemli bir yere sahip olmasının yanında, maddi ya da manevi bir 

özelliğe sahip olabilmesi de mümkündür. Bu beklentilerin, kuşağın ve zamanın değişmesiyle şekillendiği 

görülmektedir. Günümüzde kariyer seçimlerinin daha fazla para, ün ve güç gibi maddi beklentiler 

yönünde yapılması söz konusudur. Bundan dolayı, yükselme imkanının çok olduğu mesleklerin kariyer 

tercihinde ön plana geçtiği belirtilmektedir. Gerçekten de bu çalışma sonuçları göstermiştir ki; Bilgisayar, 

Elektrik, Muhasebe, Makine, İşletme ve Turizm gibi programlar MYO’ların gelişme sürecinde en çok 

tercih edilen programlar arasında bulunmaktayken (Eşme, 2008: 5), 2013 yılı ÖSYM verilerine göre, sözü 

edilen programlara olan talep azalmıştır. Özellikle 2008 senesinden itibaren MYO’ların çoğu programı, 

öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam sorunu yaşamaları sebebiyle, kapatılmış ya da kapatılma 

noktasına gelmiştir. 

Aytaç’a (1997: 90) göre, bireylerin kişilik özelliklerinin de kariyer tercihinde önemli bir yeri 

vardır. Aytaç’a (1997: 90) göre, kariyer tercihi ve kariyer yönelimi arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar, bireyin kendi kişiliği ve yönelimine uygun meslekleri tercih ettiğini ortaya koymaktadır. John 

Holland'ın geliştirmiş olduğu ‘Tipolojik Kişilik Kuramı" bu hususta yapılan en önemli araştırma olarak 

literatüre geçmiştir. Bu kuramda, altı farklı kişilik yapısından bahsedilmekte ve bireyin kişilik yapısına 

uygun meslekleri tercih ettiği belirtilmektedir. Holland'a göre, kişilik yöneliminin kariyer tercihinde en iyi 

belirleyici olmasının yanında, kariyerle kişilik arasında iyi bir uyum olması da bireyin kariyer değiştirme 

eğilimini düşürücü bir etki yaratmaktadır (Arnold, 1998: 391). 

Aytaç’a (1997: 90) göre, bireyin işle ilgili gelecek planları da etkilidir. Bireyin kariyer için seçmiş 

olduğu işin gelecekte geçerli bir iş halini alması, birey açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

Literatürde belirtilen kariyer seçimini etkileyen faktörler sadece bunlarla sınırlı değildir. Örneğin; 

John Holland kariyer seçiminde yeteneğin de etkili olduğu sonucuna varmıştır. Gerçekten de kişisel 
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kariyer planlamasında kişilik özelliklerinin ve yeteneklerin rolü çok önemlidir. Bireysel değerlerin 

oluşması sırasında, yalnızca bireyin ailesinden ve öğretmenlerinden aldığı davranışsal özellikler değil 

toplumsal etkileşimlerin de etkisi büyüktür. Bireyin kişilik yönelimlerinin kariyer tercihi üzerindeki etkisi 

büyük önem arz etmektedir. John Holland tarafından yapılmış olan araştırma, bireyin kendi kişilik 

yönelimiyle uyumlu meslekleri seçme eğilimine ilişkin yapılmış olan en önemli çalışma olma özelliğine 

sahiptir. Literatürde bahsi geçen bir diğer kariyer seçimini etkileyen faktör ise, yetkinlik beklentisidir. 

Yetkinlik beklentisinden kasıt bireylerin kariyer planlanmasında, yapılmak istenen mesleğin ekonomik 

getirisinin yanı sıra, eğitim hayatı içindeki ekonomik faktörlerin de öneminin büyük olduğu gerçeğidir. 

Bu noktada özel üniversite sayısındaki artış, bazı bireylerin tercih ettikleri iş ve mesleklere ailelerinin 

ekonomik olanaklarından dolayı kolayca ulaşmalarına neden olmuştur. Ekonomik getirinin yanında 

kariyer planlamasında, sosyal güvence ve sigorta hizmetleri gibi unsurlar da ekonomik faktörlerle birlikte 

değerlendirilmektedir. Gerçekten de bu çalışma sonuçları göstermiştir ki genel lisedeki öğrenci sayısı 

oranı düşerken, son iki yıldır meslekî-teknik lise öğrenci sayısında ciddi artış söz konusu olmuştur. Bu 

yükselişte iş bulmada yaşanan kolaylık etkilidir. Yine son üç yılın istatistikleri incelendiğinde bu 

kategoride; okul, öğretmen, öğrenci ve mezun sayılarında da yükseliş söz konusudur. Bu sonuçlar 

göstermektedir ki, yetkinlik beklentisi kariyer seçiminde önemli bir faktördür. Gerçekten de Türkiye'nin 

KOBİ merkezli ekonomisi düşünüldüğünde, özellikle büyük işletmelerde meslekî ve teknik beceriler daha 

ziyade otomasyonla birlikte azalsa da, diğer işletmelerde meslekî ve teknik beceriye olan ihtiyaç diğer 

tüm kategorilerden daha yüksek gözükmektedir. ERG tarafından 2010'da gerçekleştirilen araştırmada, 

meslekî-teknik lise mezunlarının çalışmak istedikleri takdirde kısa süre içerisinde iş bulabildikleri tespit 

edilmiştir. Buna göre, çalışan mezunların yüzde 80'i işlerini 12 aydan daha kısa bir süre içerisinde 

bulmuştur. Bununla birlikte, bu kurumlardan mezun olan çalışanlar, ilk kalıcı işlerini de diğer kurum 

mezunlarından daha hızlı bir şekilde bulmaktadırlar (Aktaşlı vd., 2012). 

Literatür incelemelerine göre, aile ilişkileri kariyer seçimini önemli derecede etkilemektedir. 

Çoğunlukla aile ve okul bireyin kariyer seçiminde etkin bir rol oynamaktadır. Var olan pek çok 

çalışmada, aile faktörünün kariyer planlaması üzerindeki etkisi araştırılmıştır (Brown, 2002). Önceleri 

ailenin gelir seviyesi, sosyoekonomik düzeyi, ebeveynlerin eğitilmesi ve meslekleri gibi ailelerin 

demografik özelliklerinin kariyer seçiminde ne kadar etkili olduğu araştırılmış, 1980 yıllarından 

başlayarak söz konusu özelliklerin etkilerinden çok, aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Zira aile faktörünün etkisini niceliksel bakımından ölçmek kolay 

olmadığından; kariyer tercihi üzerinde demografik niteliklerin bazılarının anlamlı etkiye sahip olduğu 

savunulurken, bazı araştırmalar da tam tersi sonuç vermiştir (Sav, 2008). Bu alanın önemli teorik 

modellerinden ikisi Adler ve Roe’ye aittir. Adler, bireylerin gerçekleştirmekte yükümlü oldukları beş 

yaşam görevini şu şekilde sıralamıştır; İş, çalışma; İnsani ilişkiler, toplumsal görev; Aile, sevgi ve 

yakınlık; Üst varlıklar ve kainatla ilişki kurmak, spiritüalite; Benlik.Adler'in modelinde, bireyin içsel 

hedefinin hayatını ve davranışlarını belirlediği savunulmaktadır. Bireyin söz konusu hedefe ulaşabilmesi 
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adına kendisi için bir hayat planı çizmesi ve bu plan dahilinde bir hayat şekli belirlemesi gerekmektedir. 

Bu modelin takipçisi olan araştırmacılar tarafından kariyer gelişimi üzerinde, doğum sırası, hayat şekli, 

erken yaş tecrübeleri gibi faktörlerin etkilerine yoğunlaşılmıştır. Roe tarafından yapılan araştırmaların pek 

çoğunun temeli, bir çocuğun meslek tercihinde ailesinin etkisi ve çocuğun kendi yaşamış olduğu 

tecrübelerin çeşitli gereksinimlerini azaltan ya da arttıran etkileriyle biçimlenen kariyer gelişimine 

dayanmaktadır (Yatangaç, 2010). Roe'nin kişilik gelişim modeli, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini ve 

meslek tercihinin ihtiyaçlarla ilişkisini temel almak suretiyle oluşturulmuştur. Roe'ye göre meslek, 

piramidin bütün düzeylerdeki ihtiyaçları karşılama özelliğine sahiptir ve başka hiçbir unsur meslek kadar 

etkili olmamaktadır. Çocukların meslek tercihlerinin temelinde ebeveynleriyle olan ilişkilerinin ortaya 

çıkardığı psikolojik ihtiyaçlar vardır. Fakat mesleklerinde bir başarı elde etmeleri; kendi yetenekleri, 

becerileri ve sosyoekonomik durumlarıyla ilgili olarak değişkenlik göstermektedir (Kuzgun, 2003). 

80'li yılların ertesinde sistematik yaklaşımlarla oluşturulan çalışmalar yapılmış ve bunların 

neticesinde kariyer gelişiminin ebeveyn tutum ve davranışlarıyla aralarında anlamlı ilişkiler 

gözlemlenmiştir. Ebeveyn davranışının destekleyici özelliğinde olması, bireylerin ergenlik döneminde 

daha sağlıklı kararlar almalarına ve dolayısıyla yetişkinlikte de planlı bir kariyer gelişimine katkıda 

bulunmuştur. Yapılmış olan araştırmalarda, anne-babanın kendi kariyerleri ile çocukların kariyer 

planlaması arasında kuvvetli bir bağ olduğu açıklanmıştır (Sav, 2008). Bireyin kariyer planlama sürecinde 

en çok etkilendiği dönem ergenliktir (Skorikov ve Patton, 2007). Bu dönem çocuklar açısından bir 

araştırma dönemi olmasının yanında, aileler için de çocuklarının kariyer belirleme sürecine dahil olmaya 

çalıştıkları bir dönemi ifade etmektir. Yapılan araştırmalar neticesinde, gençlerin meslekî hedef ve 

istekleriyle ailelerinin onlar için düşündükleri hedefler arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu ve büyük 

oranda da benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aile içindeki etkileşimsel sürecin kariyer gelişimi 

sırasında, ailenin yapısal özelliğine nazaran daha etkin bir faktör olduğu belirtilmiştir. 

Ülkemizde de meslek lisesi seçimi, öğrencilerin tam da ergenliğe geçiş dönemlerine denk 

gelmektedir. Bu anlamda ailenin etkisi yadsınamaz konumdadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın 

sonuçları Roe’nin kuramıyla daha çok ilintilidir. 

Kariyer seçimini etkileyen faktörlerden biri de cinsiyettir. Toplum içinde bazı mesleklerin, 

örneğin hemşirelik gibi, sadece kadınlara özgü; bazı mesleklerin ise, örneğin elektrikçilik gibi, yalnızca 

erkeklere özgü olduğu kanısı mevcuttur. Kadın ve erkeğin kariyer gelişim süreci içinde toplumdaki 

cinsiyet rollerine göre farklılaşmalar görülmektedir. Bu anlamda meslek liselerinin önemi çok büyüktür. 

Kadın ve erkeklerin rahatlıkla tercih edebilecekleri bölümler mevcuttur. Bu noktadan hareketle cinsiyet 

de, meslek lisesi seçimini ve sonrasında okunacak yüksekokulun belirlenmesi noktasında önemli bir rol 

oynamaktadır. 
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Yasal faktörler de kariyer seçimini etkileyen faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey, devlet 

memurluğunda veya askerlik gibi kamu sektöründe kariyer oluşturmayı planlıyor ise, öncelikle bu alanları 

düzenleyen yasal mevzuatın belirlediği niteliklere sahip olması gerekmektedir. Benzer şekilde özel sektör 

de istediği eleman profilini net bir şekilde belirtmektedir. Bu anlamda istenilen özelliklere sahip olmak 

için özel olarak meslek lisesi seçimi yapılmakta ve sonrasında yüksekokul seçimi yapılmaktadır. 

Sosyal çevrenin de kariyer seçimi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Sosyal çevrenin 

kariyer planlamadaki önemi büyüktür. Bununla birlikte aile ilişkilerinin, ailenin ekonomik durumu gibi 

faktörlerin de önemli olduklarını söylemek mümkündür. Fakat kariyer planlamada, ailenin eğitim düzeyi 

de etkili bir faktördür. Eğitim düzeyinin düşük olması durumunda birey kariyer belirlemede daha az bilgi 

ve beceri gerektiren işlere yönelirken, yüksek bir eğitim düzeyinde ise birey aynen ailesi gibi yüksek bir 

eğitim seviyesi gerektiren profesyonel meslekleri tercih etmektedir. Sosyolojik bakımdan değerlendirme 

yapıldığında ise, bireyin kariyer planlama sürecinin ailenin içinde yaşadığı sosyal sınıftan, sosyal statüden 

ve gelir düzeyinden etkilendiği bir gerçektir. Bununla birlikte bireyin akraba çevresi ve özellikle de 

öğretmenleri kariyer belirleme sürecinde etkin ve yönlendirici bir rol oynamaktadır. Türkiye’de okuldan 

mezun olduktan sonra iş hayatına geçiş süreci, genellikle uzun süren ve kolay olmayan bir süreç 

olmaktadır. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde, iş hayatına yeni atılacak gençler iş bulmakta 

birtakım zorluklar çekmektedirler. Ekonomik krizlerin, iş gücü piyasasında deneyimi ve kıdemi daha 

düşük gençleri olumsuz yönde etkilediği, hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda 

belirtilmektedir. Bu anlamda iş bulmayı kolaylaştıran meslek lisesi seçimi ve sonrasında seçilen 

yüksekokul, ailevi ve sosyal çevreden etkilenmektedir. Gerçekten de bu çalışma sonuçlarına göre iş 

gücüne katılımda %80,1 ile yükseköğretim mezunları en ön sırada gelirken; onu %65,1 ile meslekî/teknik 

lise mezunları takip etmektedir. 2013 yılında, bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde, ek istihdamın 104 

bin kişisini meslekî/teknik lise mezunları oluşturmaktadır. Buna göre, istihdam edilenlerin %9,9'u 

meslekî/teknik lise mezunudur (TÜİK, 2013). İşsizlerin eğitim düzeyine bakıldığında ise, %10,8'inin 

meslekî/teknik lise mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Bu bağlamda, işsizlik oranında %12 ile genel 

liseler ön sırada olurken, ikinci sırada %10,5 ile teknik/meslekî eğitim mezunları bulunmaktadır (TOBB, 

2014: 183). 

Kariyer belirlemede bireyin öğrenim görmüş olduğu eğitim kurumları tarafından sağlanan 

imkânların etkisi büyüktür. Bireyin kariyer planlaması, eğitim aldığı kurumdan elde ettiği bilgi ve 

buradaki farklı staj imkânları, seminerler, öğrenci değişim programları benzeri değişik yöntemler 

sayesinde edinilen kazanımların etkisi altındadır. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının bireylerin kariyer 

belirleme sürecinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Bu çalışma sonuçları da göstermiştir 

ki son 3 yılın verileri baz alındığında, 2012'de meslekî-teknik eğitim liselerinde öğrenci başına düşen 

kamu eğitim harcamasının yükseldiği görülmektedir. Aynı yıllarda ise genel liselerde gerçekleştirilen kişi 

başına harcamalar; 2,865 (2010), 2,948 (2011) ve 2,264 (2012) olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, 
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meslekî-teknik eğitimlere yönelik yatırım hem artmakta, hem de genel liselerin üzerinde seyretmektedir. 

Bu bağlamda, bir başka önemli parametre ise ders kalitesidir. Ders kalitesini yükselten unsur olarak sınıf 

nüfusları gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda, teknik-meslekî eğitim liseleri genel liselerden sonra 

gelmektedir. Bununla birlikte, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 18'dir. Bu unsurlar; teknik-

meslek lisesi öğrencilerinin performansı üzerinde etkilidir. Ancak performansın en temel göstergelerinden 

biri, yatırımların yükseköğretim sınavlarına girişteki yansımalarıdır. Meslekî-teknik eğitim liseleri 

mezunlarının genel ortaöğretim içerisindeki oranı artış göstermekle birlikte; bu kurumların genel liselerle 

mukayese edildiğinde, yükseköğretime öğrenci kazandırma anlamında henüz istenilen seviyeye 

ulaşamadıkları görülmektedir. 

Literatürde bahsi geçen bir diğer kariyer seçimini etkileyen faktör ise bireyin değerleridir. Bireyin 

çocukluğunda oluşan kültürel ve toplumsal unsurlar değer sistemimin zamanla zihin yapısının da bir 

parçası haline geldiği belirtilmektedir (Murphy vd., 1997). Kariyer seçiminde ise bireylerin sahip 

oldukları tutum, değer ve çevresinden elde ettiği sosyal destek olgularının etkileşimi söz konusu 

olmaktadır (Genç vd, 2007). 

Meslekleri profesyonel ve alt seviye meslekler olmak üzere iki ayrı sınıfta incelemek 

mümkündür. Bu inceleme neticesinde kızların ve erkeklerin farklı değerleri ön planda tutmak suretiyle 

farklı seçimler yaptıkları görülmüştür. Kızlar söz konusu olduğunda; profesyonel meslek seçen kızların 

topluma hizmet, başkaları ile beraber olma ve zihinsel etkinlik gibi değerleri ön plana aldıkları; alt seviye 

bir mesleği seçen kızların ise, aileye yakın olma, sosyal güvence, çaba gösterme gibi değerleri göz önüne 

aldıkları gözlemlenmiştir. Erkekler açısından değerlendirme yapıldığında ise; topluma hizmet, yaratıcı 

etkinlik gibi değerleri ön planda tutanların profesyonel meslek seçtikleri; maddi kazanç, fiziksel güç 

kullanma ve uyumlu yaşama değerlerini önem verenlerin ise alt seviye mesleklerine yöneldikleri tespit 

edilmiştir (Kuzgun, 2000: 80). Yüksek maddi kazanç, terfi edip kendini kanıtlama gibi benzeri değerlerin 

kızlar açısından önemli olmadığı; ilgi çekici, rahat, insanlarla sürekli ilişki içerisinde olabileceği bir 

meslek sahibi olmanın daha önemli olduğu görülmüştür. Erkekler için önemli olan değerler ise; liderlik, 

terfi etmek, yeteneklerini kullanabilmek ve geliştirebilmek olarak kendini göstermektedir (Kuzgun, 2003: 

50-51). Bu noktadan hareketle meslek liselerinin bireylerin değerlerine göre seçim yapabilecekleri bir 

ortam sağladığı söylenebilir. Çünkü hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler için uygun olan 

mesleklerin varlığı olduğu gibi, bu mesleklerin yüksekokullarına geçişte de kolaylıkları bulunmaktadır. 

Bir başka olgu da, bireylerin popüler meslekleri ve kazanabilecek oldukları ücretleri daha önceden 

belirleme şanslarının olmasıdır.        Bireyler daha henüz ergenlik dönemlerindeyken ailelerinin de 

yardımıyla meslek tercihlerinde bulunabilmekte ve sonucunda bu mesleklerin yüksekokullarını da 

kolaylıkla okuyabilmektedirler. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ülkemizde meslek lisesinde öğrenim 

gören öğrencilerin kariyer seçimlerinde sosyal faktörlerden oldukça etkilendikleri belirlenmiştir. Örneğin, 

meslek lisesi öğrencileri yükseköğretime geçişte kendi alanları ile ilgili bölümler seçmektedirler. Bu 
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anlamda onların sosyal geçmişleri, seçtikleri kariyer üzerinde etkilidir. Yine aynı şekilde, bu bireylerin 

ailelerinin de bu öğrencileri teşvik ettikleri sonucuna varılmıştır. Ülkemizin ekonomik yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda, ailenin sosyal ve ekonomik düzeyinin de kariyer seçiminde etkili olacağı açıktır. 

Bunun nedeni, meslek lisesi mezunu öğrencilerin iş bulma konusunda neredeyse yükseköğretimden 

mezun olmuş olan öğrenciler kadar şanslarının olmasıdır. Araştırma, sonuçlarına göre, popüler ve para 

kazandıran meslekler öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bu noktadan hareketle öğrencilerin ailelerinin 

ekonomik durumlarının da kariyer seçiminde etkili olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan 

hareketle ülkemizde kalifiye ara eleman azlığı ve eksikliği göz önünde bulundurulduğunda; özellikle orta 

ve alt gelir grubuna sahip aileler, meslek liseleri ve onların sağladıkları iş imkânları hakkında sivil toplum 

kuruluşları tarafından bilgilendirilmelidirler. Devlet bu konuda gerekirse yeni sivil toplum kuruluşu 

kurulmasına imkan sağlamalı ve destek vermelidir. Ancak bu yeterli olmayacaktır. Çünkü ortaöğretimi 

bitiren tüm meslekî ve teknik lise öğrencilerinin, temel becerilere sahip olması da sağlanmalıdır. Çünkü 

Türkiye'nin en temel sermayesi, genç nüfusunun büyüklüğüdür. Genç nüfus gücü, nitelik kazandırıldığı 

takdirde bir "atıl" güç olmaktan çıkmakta ve önemli bir unsura dönüşmektedir. Bu bağlamda, meslekî ve 

teknik eğitim programları ile ilgili dünya üzerinde en başarılı ülke örnekleri incelenmeli, Türkiye'nin 

özgün koşulları ile uyumlu bir stratejik eylem planı hayata geçirilmelidir. Bu planda; meslekî ve teknik 

eğitim veren liselerin programları öğrencilerin temel becerilerini geliştirecek şekilde yeniden 

tasarlanmalı, akademik ağırlıklı eğitim veren okullardaki öğrencilerin meslekî ve teknik ders almasına 

zemin sağlanmalı ve ortaöğretim düzeyinin tamamındaki öğrencilerin uygulama deneyimi kazanmasına 

imkan tanınmalıdır. Bu stratejik eylem planı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine eklemlenmeli ve ulusal 

hedeflerden biri haline getirilmelidir. Yine okullarda verilen “meslekî ve teknik eğitim” kalitesinin 

yükseltilmesi için, bu alandaki liselerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin meslekî beceri, 

birikim ve yeterliliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli enstrüman, hizmet içi 

eğitimlerdir. Bu eğitimler; koçluk, iletişim, girişimcilik, karar verme, liderlik, takım çalışması gibi 

özellikleri geliştirecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu niteliklere sahip bir eğitim kadrosu, öğrencilerin 

kariyer seçimlerinde ve öğrenme fırsatlarında çok daha büyük katkılar gerçekleştirebilir, onları iş gücü 

piyasalarına çok daha yetişmiş bir şekilde hazırlayabilir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre, meslek lisesi öğrencilerinin kariyer seçimlerinde psikolojik faktörler 

de etkilidir. Örneğin; meslek lisesini bitirmiş bir öğrenci, öğrencilik dönemi boyunca okumuş olduğu 

bölüme ilişkin meslek seçecektir veya bu mesleği seçme şansı daha yüksek olacaktır. Yine aynı şekilde, 

bu mesleği öğrenmiş olan öğrencinin bireysel beklentisi artacak ve bu mesleği bir gelir kapısı olarak 

görecektir. Bu anlamda meslek lisesini bitirmiş öğrencinin beklentisini karşılaması şarttır. Bu noktadan 

hareketle, "Ulusal Meslekî Yeterlilik" projesi kapsamında, meslek standartları ve yeterlilikleri 

hazırlanmalı, öğretim programları bu standartlara göre revize edilmeli ve öğrenciler açısından eğitim-

meslek-belge bağlantısının kurulmasına zemin sağlanmalıdır. Bu bağlamda belgeler, bir öğrencinin bir 

alandaki yeterliliğini ve standartlara uygunluğunu ispatlayan sertifikalar ya da diplomalar olabilirler. 
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Dolayısıyla, bu belge sistemleri ile meslekî ve teknik alanda eğitim gören öğrencilerin, uluslararası 

standartlarda iş görebilen unsurlara dönüşmesi sağlanabilir. Bu bağlamda, diğer önemli çerçeveler ise 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ve Meslekî Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi 

(ECVET)'tir. 

Bu çalışmanın en temel bulguların da biri de yetkinlikle ilgilidir. Araştırma  sonuçları göstermiştir 

ki; genel lisedeki öğrenci sayısı oranı düşerken, son iki yıldır meslekî-teknik lise öğrenci sayısında ciddi 

artış söz konusu olmuştur. Bu yükselişte, iş bulmada yaşanan kolaylık etkilidir. Yine son üç yılın 

istatistikleri incelendiğinde bu kategoride; okul, öğretmen, öğrenci ve mezun sayılarında da yükseliş söz 

konusudur. Bu sonuçlar göstermektedir ki, yetkinlik beklentisi kariyer seçiminde önemli bir faktördür. 

Türkiye'nin KOBİ merkezli ekonomisi düşünüldüğünde, özellikle büyük işletmelerde meslekî ve teknik 

beceriler daha ziyade otomasyonla birlikte azalsa da, diğer işletmelerde meslekî ve teknik beceriye olan 

ihtiyaç diğer tüm kategorilerden daha yüksek gözükmektedir. ERG tarafından 2010'da gerçekleştirilen 

araştırmada, meslekî-teknik lise mezunlarının çalışmak istedikleri takdirde kısa süre içerisinde iş 

bulabildikleri tespit edilmiştir. Buna göre, çalışan mezunların yüzde 80'i işlerini 12 aydan daha kısa bir 

süre içerisinde bulmuştur. Bununla birlikte, bu kurumlardan mezun olan çalışanlar, ilk kalıcı işlerini de 

diğer kurum mezunlarından daha hızlı bir şekilde bulmaktadırlar. Ancak daha önce de belirtildiği üzere 

“Ulusal Meslekî Yeterlilik" projesi kapsamında, bir bireyin bir alandaki yeterliliğini ve standartlara 

uygunluğunu ispatlayan sertifika ya da diplomaya sahip olması; o bireyin diğer mezunlara göre kendini 

daha yetkin ve özel hissetmesini sağlayacak, aynı zamanda işini başkasına kaptırmayacağını düşündüğü 

için kariyerine daha rahat odaklanabilecektir. 

Can ve Doğan’ın(2014:266) araştırma bulgularına göre; Meslekî ve teknik eğitim  mezunlarının 
izlenememesi ve yeterli düzeyde istihdam edilememeleri en büyük sorunlardan biridir. İlkokul ve 
ortaokulda öğrencilere etkili bir meslekî rehberlik ve yönlendirme yapılamaması, meslek dersleri 
öğretmenlerinin nicel ve nitel yetersizliği, uygulama eğitimlerinin yetersizliği ve  28 farklı okul türünün 
olması, var olan sorunları daha da arttırmaktadır. Araştırma bulgularına göre, meslekî ve teknik eğitimde 
nicel anlamda gelişmeler olmakla birlikte niteliksel gelişmelerin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öneriler 

     Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıda yer alan önerilerde bulunulabilir: 

• Okul öncesi eğitim programı esas olarak, öğrencilerin ileriki öğretim 

aşamalarında sağlıklı olarak yönlendirilebilmelerinin temelini oluşturduğundan, 

okul öncesi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. 

• İlköğretim bütün etkinlikleriyle akademik olmaktan çok, öğrencinin bütün halinde 

gelişimini destekler nitelikte olmalıdır. İlköğretimi bitiren öğrenciler, liselere 

yerleşme adına yapılan sınavlara hazırlanmalı ve girmelidir. 
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• Çeşitli nedenlerle akademik lise, genel lise veya meslek liselerinden birisine 

gidemeyen öğrencilerin, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan meslek 

kurslarına yönlendirilerek bir meslek sahibi olmaları amaçlanmalıdır. Bu nedenle, 

ülkemizde icra edilen meslekler öğrencilere yeterli düzeyde tanıtılarak, bu 

kurslarda da kazandırılacak meslekler ilişkilendirilmelidir. 

• Tüm liselerde öğrenciler ilk iki yıl ortak ve temel bir program üzerinde devam 

etmelidirler. Çünkü ilk iki yıl öğrencinin kendisini ve liseyi tanıdığı yıllardır. Son 

yıllar ise kendini tanımasıyla birlikte gideceği alan ya da bölüme karar vermiş 

olduğu temel üzerine inşa edilerek devamlılık sağlanmalıdır. 

• Dört yıllık lise öğreniminin ardından okul derslerinde gösterilmiş olan başarı 

ortalamaları, yükseköğretime geçişte kriter olarak kullanılabilir. Fakat bu noktada, 

öğretmen yapımı testlerin uzman testlerine göre adil ve güvenilirlikten yoksun 

oluşu dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde, öğrenci başarısının daha 

objektif olarak ölçülmesi için uzman yapımı testler uygulanmalıdır. 

• MEB, Üniversiteler, okul, öğrenci, veli ve iş dünyasının işbirliği sağlanmalı, 

koordinasyon kurulu oluşturulmalı, öğretim programları yenilenmeli, e-mezun sistemi 

etkin kullanılmalı, kademeler arası geçiş yeniden düzenlenmeli, meslekî ve teknik 

eğitimin ekonomik ve toplumsal statüsünü artıracak uygulanabilir  politika ve stratejiler 

geliştirilebilmelidir (Can ve Doğan, 2014:266). 
 

KAYNAKÇA 

Aktaşlı, İ. Kafadar, S. Tüzün, I (2012). Meslekî ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi, ERG 
Eğitim Reformu Girişimi.  

Arnold, J.(1998).Work Psychology, Financial Times Professional Limited, G.B. 

Aytaç, S.(1997). Bilgi Yaşamında Kariyer Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi, Sorunları, 1. Baskı, 
Epsilon Yayıncılık, İstanbul. 

Brown, D.(2002). The Role of Work Culteral Values in Occuptional Choice, Satisfaction and Success: A 
Theoretical Statement , Journal of Counseling and Development,  

Can, H. Akgün, A, Kavuncubaşı,Ş.(2001).  Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, 
Siyasal Kitabevi, Ankara. 

Can, E. ve Doğan, N.(2014).Meslekî ve Teknik Eğitim:Sorunlar ve Öneriler.23.Ulusal Eğitim Bilimleri 
Kongresi.Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli. 

Çalık, T. Ereş, F.(2000).  Kariyer Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. 

ERG, Eğitim İzleme Raporu 2011, Aralık 2012, 
<http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2011.19.12.12.WEB_.pdf> . 

Erkan, S.(1995) . Kapsamlı Rehberlik Programları, Milli Eğitim Dergisi,Ankara. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

805 

Genç, G. Kaya, A. Genç, M.(2007). Factors affecting career choise of medical faculty: Students at İnönü 
University, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya. 

Gözütok, D.(1990) . Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu  Açısından Eğitim 
İhtiyaçlarının Saptanması, Ankara. 

Kalın, Ş.(1999) . Ankara İli İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin İlköğretimde Rehberlik 
Konusundaki Görüşleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon. 

Koç, M.(2003)  Rehberlik, (Ed. (N. Sargın), Mikro Yayınları, Ankara. 

Kuzgun, Y.(2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar, Nobel Yayınları, Ankara. 

Kuzgun, Y.(2003) . Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, Nobel Yayınları, Ankara. 

Nazlı, S.(2008) . Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları, Savaş Yayınevi, Ankara. 

Onur, M.(1997) .Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen Ve Öğrencilerin Rehberlik 
Anlayışlarının İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Trabzon. 

Özgüven, İ.E.(2001). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pederem Yayıncılık, Ankara. 

Özsoy, C.(2007) . Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki Yeri ve Önemi, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 

Sav, D.(2008) . Bireysel Kariyer Planlamada Etkili olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir 
Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. 

Skorikov, V. B, Patton, W (2007)  Career Development in Childhood and Adolescence, Sense Publishers 
Rotterdam, The Netherlands. 

Tas, S.(2003)  Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Asil Yayınları, Ankara. 

Telman, C.(2002)  Başarıya Giden Yolda Meslek Seçimi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul. 

TOBB, 2013 Ekonomi Raporu, 2014, 
http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/70GK/RAPOR/EKONOMİK%20RAPOR_2013-web/movie.swf 
(12.05.2014) 

TÜİK, İşgücü İstatistikleri (2009-2012), 2013, <http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul> 
(12.05.2014) 

Uysal, Ş.(1970)  Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 
Ankara. 

Yatangaç, F. B.(2010)  Kişilik Özelliklerine Bağlı Olarak Hemşirelik Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 
Çalışacağı Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, Adana.. 

Yeşilyaprak, B. Güngör, A. Kurç, G.(1999) Eğitsel ve Meslekî Rehberlik, Varan Matbaacılık, Ankara. 

Yeşilyaprak, B.(2000) Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000. 

 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

806 

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TOWARDS ENVIRONMENT AND 

NATURE CONSERVATION 

 

Nihat KARAKUŞa, Serdar SELİMb, Zeynep R. BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLUa, Özgür ÖZERc, İsmail 
ÇINARa 

 (a) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO, Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Programı, Fethiye-Muğla, nkarakus@mu.edu.tr, zeyneprb@mu.edu.tr, icinar@mu.edu.tr 

(b) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca MYO, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Ortaca-Muğla, 
serdar.selim@mu.edu.tr 

(c) Özgür ÖZER, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, 
Konya, ozgurozer64@gmail.com 

 

ÖZET 

İnsanoğlunun ilk zamanlar temel gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları doğal kaynaklar, özellikle 
fosil yakıtlara dayalı sanayileşmenin başlaması ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte önemli oranda tüketilmeye 
başlamıştır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, beraberinde çevresel sorunlarının büyümesi sonucunu 
doğurmuştur. Bu sorunların her geçen yıl artış göstermesi ve canlılar üzerine etkilerinin hissedilir olması, insanların 
yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarına ve çevresel bilinç düzeylerini geliştirmesine neden olmuştur. Bu kapsamda da 
son yıllarda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim-öğretim dönemlerinin her aşamasında çevreyle ilgili 
dersler verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu’nda 
aktif olarak eğitim alan önlisans öğrencilerinin,  çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması 
sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlerinin sosyo-ekonomik göstergelerine göre değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda 21 soruluk anket çalışması yapılmış ve ankete katılan 284 öğrencinin sorulara verdiği 
cevaplar, aritmetik ortalama (X), yüzde, frekans, bağımsız iki örnek t testi ve tek yönlü varyans analizi (One-way 
Anova) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların yaş, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi arttıkça 
çevresel duyarlılıklarının da arttığı ve kız öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının da erkek öğrencilerden daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çevre sorunları, Çevre bilinci, Önlisans öğrencileri, Ortaca MYO 

ABSTRACT 

Natural resources have been used to respond the needs of humans since the industrial evolution depends on 
especially fossil fuels and technological developments. Environmental problems have been created due to over-
consumption of natural resources. Increased environmental problems were felt on the living creatures because of 
these problems, so people have begun to protect their environment and their environmental consciousness has begun 
to develop. Therefore, environmental lessons began to be given to all students in the Turkish educational system. In 
this study, the opinions of Ortaca Vocational School Students were evaluated in a scenario style focusing upon 
environmental degradation according to the students’ socio-economical indicators. In this context, the survey 
consisting of 21 questions was conducted and 284 student questionnaires were assessed with One-way Anova 
analysis, two independent sample “t” test, arithmetic mean, percentage and frequency analysis. As a result, 
environmental awareness of the participants increased depending on an increase of education and income levels and 
their age. It was found that environmental awareness of female students were higher than the male students. 

Keywords: Environmental problems, Environmental awareness, Vocational school students, Ortaca MYO 
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GİRİŞ 

Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan insan, çevre, kültür ve ekonomi zincirinin bir 

halkasında meydana gelen bir değişim, diğerlerini de etkilemektedir. Nitekim bu zincirin bir halkası olan 

insan nüfusunun her geçen gün artması, beraberinde insanların temel gereksinimlerini de artırmıştır. Bu 

artışta doğal kaynakların kontrolsüzce kullanılmasına neden olmuştur (Şahin ve ark., 2004). Özellikle 

saniyedeki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak hızla tüketilen doğal kaynaklar, ekolojik 

dengeyi bozmakla birlikte çevresel sorunları da meydana getirmiştir (Borden, 1985). 1960’lı yıllardan 

itibaren çevresel sorunların temel nedenin insanlar, yani insanların bilinçsizce tutum ve davranışlarının 

olduğu anlaşılmış ve 1970’li yıllarda da çevre sorunları gündeme gelmiştir (Kılıç, 2001; Yücel ve ark., 

2003; Işıldar, 2008). 

Çevre sorunlarının 1970’li yıllarda gündeme gelmesiyle birlikte uluslar arası çözüm arayışları 

başlamış ve 1972’de Birleşmiş Milletler tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'de "İnsan ve Çevre 

Konferansı” düzenlenerek çevre sorunlarının önemli boyutlarda bir sorun haline geldiği dile getirilmiştir 

(Kılıç, 2001;Yücel ve ark., 2003). 1972’den günümüze kadar da birçok ulusal ve uluslararası çalışmalar 

ve yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen halen çevre sorunları tamamen önlenememiştir (Kaya ve ark., 

2009). Bu durumda Çabuk ve Karacaoğlu (2003), (Vaizoğlu ve ark. (2005), Işıldar (2008), Meydan ve 

Doğu (2008), Kaya ve ark. (2009) ve Selim ve ark. (2011)’nında belirttiği gibi çevre sorunlarının 

çözümünün sadece teknolojinin gelişmesi ya da yasalarla değil, bireysel davranışların değişmesiyle, yani 

çevre bilincinin artması ve beraberinde çevresel duyarlılığın oluşmasıyla mümkün olabileceğini 

göstermektedir. Bu oluşumun sağlanabilmesi içinde, bireylere okul öncesinden yükseköğretimin son 

basamağına kadar olan eğitim sürecinde çevreyle ilgili eğitimin verilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada Ortaca MYO’da aktif olarak eğitim alan önlisans öğrencilerinin,  çevre ve doğa 

korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlerinin 

sosyo-ekonomik göstergelerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL YÖNTEM 

Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokuluna kayıtlı ve 2010–2011 

Güz ve Bahar yarıyıllarında aktif olarak devam eden Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, 

Bahçe Tarımı ve Su Ürünleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÖÖ ve İÖ) ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 

(ÖÖ ve İÖ) olmak üzere altı program bulunmaktadır. 

Araştırmanın ana materyallerini; araştırma alanı içinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren 

önlisans öğrencileri (bireyler), bireylerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması 

sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlerinin saptanmasında kullanılan anketler ve 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

808 

konuyla ilgili çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışmada, anketlerin değerlendirmesinde de Microsoft Excel 

ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. 

Örnekleme, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu öğrencileri 

içerisinden bireylerin rastlantısal seçimi ile oluşturulmuştur. Örnekleme büyüklüğünün saptanmasında 

Sekeran (2000)’ın % 5 hata payına göre 800 kişilik nüfus için öngördüğü en az 260 denek sayısı baz 

alınmıştır. Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri’nden alınan verilere göre 2010–2011 güz ve bahar 

eğitim-öğretim yarıyıllarındaki öğrenci sayısı 800’dür ve örneklemede bu sayı toplam 284 denekle temsil 

edilmiştir.   

Yücel ve ark. (2003)’nın Ç.Ü. personel ve öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının belirlenmesinde 

kullanmış oldukları anket sorularından yararlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 

çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlerini saptamaya yönelik anket hazırlanmıştır. Anket, 21 adet sorudan 

ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireylerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği 

konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 6 adet, ikinci bölümde ise bireylerin çevrenin bozulması 

sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 10 adet, üçüncü 

bölümde de bireylerin sosyo-ekonomik durumlarını belirlemek amacıyla 5 adet soru oluşturulmuştur. 

Böylece ilk iki gruba ait sorular likert tipinde formda hazırlanmış ve 5 tane cevaplama seçeneği 

oluşturulmuştur. Bunlar; çok az (1), az (2), Orta (3), fazla (4) ve çok fazla katılıyorum (5) seçenekleridir. 

Ayrıca anketin güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa formülünden yararlanılarak 0.89 olarak bulunmuştur. 

Analizde, aritmetik ortalama (X), yüzde, frekans, bağımsız iki örnek t testi ve tek yönlü varyans 
analizi (One-way Anova) kullanılırken, gruplar arası anlamlılık testlerinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas 
alınmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada bulgular, Aralık 2010- Ocak 2011 döneminde yapılan anketler aracılığı ile bireylerin 

çevre ve doğa korumanın gerekliliği, çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolarla ilgili 

görüşleri ve sosyo-ekonomik durumlarının sorgulaması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirmesi 

yoluyla saptanmıştır.  

Çizelge 1 incelendiğinde örneklemin %54,9’unu erkek, %45,1’ini kız öğrenciler; %38.7’sini 20 

yaş ve altındaki, %61.3’ünü de 20 yaşın üzerindeki öğrenciler; %31’ini 250 TL altında, %43.7’sini 251–

500 TL arasında, %13.4’ünü 500–750 TL arasında, %12’sini 750 TL üzerinde aylık gelir düzeyine sahip 

öğrenciler; %18.3’ünü Peyzaj ve Süs Bitkileri, %8.5’ini Bahçe Tarımı, %7.7’sini Süs Bitkileri 

Yetiştiriciliği, %16.9’unu Su Ürünleri, %28.2’sini Turizm ve Seyahat Hizmetleri, %20.4’ünü Turizm ve 

Otel İşletmeciliği programındaki öğrenciler; %27.5’ini ilköğretim, %36.6’sını ortaöğretim, %15.5’ini 
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yükseköğretim eğitimi esnasında çevre ve doğa koruma konusunda ders alan öğrenciler ve %20.4’ünü de 

eğitim döneminin hiçbir aşamasında ders almayan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Çizelge 1. Bireylerin demografik verilerinin dağılımı 

    N % 

Cinsiyet 
Erkek 156 54.9 
Kız 128 45.1 
Toplam 284 100.0 

Yaş 
<=20 110 38.7 
>20 174 61.3 
Toplam 284 100.0 

Aylık Geliri 

<250 88 31.0 
251-500 124 43.7 
501-750 38 13.4 
>750 34 12.0 
Toplam 284 100.0 

Öğrenim Gördüğü Program 

Peyzaj ve Süs Bitkileri 52 18.3 
Bahçe Tarımı 24 8.5 
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 22 7.7 
Su Ürünleri 48 16.9 
Turizm ve Seyahat 

 
80 28.2 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 58 20.4 
Toplam 284 100.0 

Çevre ve Doğa Koruma 
Konusunda Ders Aldığı 
Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 78 27.5 
Ortaöğretim 104 36.6 
Yükseköğretim 44 15.5 
Ders Almadım 58 20.4 
Toplam 284 100.0 

 
Çizelge 2 incelendiğinde cinsiyetin çevre ve doğa korumanın gerekliliği konusundaki görüşleri 

açısından sadece 6. soruda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu farkın ortalama puanları incelendiğinde 

kız öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kuşaklar arası eşitliğe erkek 

öğrencilerden daha fazla önem verdiği ve gelecek kuşaklara bozulmamış bir çevre bırakılması konusunda 

duyarlı oldukları görülmektedir.  

Cinsiyetin çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolar konusundaki görüşleri 

açısından incelenmesi sonucunda 7, 10, 11, 12, 14 ve 16. sorularda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu 

farkın ortalama puanları incelendiğinde erkek öğrencilerin ekolojik tarımın önem kazanacağı, iklim 

değişikliği ve küresel ısınmanın artacağı görüşlerine katılım düzeyinin kız öğrencilerden daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Kaliteli içme suyunun azalacağı ve çok pahalı olacağı, kaynaklar ve su rezervleri 

için savaş boyutunda anlaşmazlıklar çıkacağı, nükleer enerjiden vazgeçileceği ve çölleşmenin hızlanacağı 

görüşlerine de kız öğrencilerin katılım düzeyinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Şama (2003), Çabuk ve Karacaoğlu (2003), Özdemir ve ark. (2004), Yücel ve ark. (2006), Kaya 

ve ark. (2009), Yurtseven ve ark., 2010, Aksoy ve Karatekin (2011), Yılmaz ve Arslan (2011) ve 

Değirmenci (2012) tarafından yapılan çalışmalarda da kız öğrencilerin çevreye yönelik tutumları 

benzerlik göstererek erkek öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Şama (2003)’nında belirttiği gibi kız 
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öğrencilerin ilerleyen zamanda birer anne adayı olmaları düşünüldüğünde ve bir çocuğun büyüyene kadar 

ki süreçte anne ile daha fazla vakit geçirdiği ve birçok temel eğitimini anneden aldığı dikkate alındığında, 

gelecek nesillerin çevre konusunda daha duyarlı olmasına katkı sağlayabilecek bir sonuç olarak 

yorumlanabilir. 

Çizelge 2. Öğrencilerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 
çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlere verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre 
analizi 

 
Cinsiye
t N 

Ortalam
a 

Standart 
Sapma F p* t 

%95 Güven 
Aralığı 
Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

1. Doğal kaynaklar tüm 
insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kaynakları kullanan ve 
kirleten işletmeler “kirleten 
öder” düşüncesiyle, zararı 
karşılamak koşuluyla 
kullanabilir. 

Erkek 156 3.4551 1.55478 

0.10
8 

0.74
2 0.011 -

0.36103 0.36503 
Kız 128 3.4531 1.53623 

2. Doğal kaynaklar tüm 
insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kullanımı da ortak 
olmalıdır. Bireylere satılamaz 
ve kiralanamaz. 

Erkek 156 3.8205 1.28759 

0.08
4 

0.77
2 -0.15 

-
0.32882 0.28235 

Kız 128 3.8438 1.31878 

3. İnsan karışmadığı sürece 
çevre ve doğa kendi işleyişine 
bozulmadan devam edebilir. 

Erkek 156 3.6282 1.36414 2.17
9 

0.14
1 0.717 -

0.19636 0.42152 
Kız 128 3.5156 1.25481 

4. Doğal kaynaklardan 
ekonomik bir yararın elde 
edilmesi söz konusu ise, 
öncelikle kullanılması ön 
planda olup, korunması ikinci 
planda olmalıdır. 

Erkek 156 2.9744 1.43661 

3.23
3 

0.07
3 

-
0.108 

-
0.34354 0.30789 

Kız 128 2.9922 1.32508 

5. Ülkelerin çevre 
sorunlarından daha önemli 
sosyo-ekonomik sorunları 
olabilir. Bu nedenle sosyo-
ekonomik sorunların çözümüne 
öncelik verilmelidir. 

Erkek 156 3.4615 1.39762 

1.17
7 

0.27
9 

-
0.141 

-
0.34245 0.29678 

Kız 128 3.4844 1.31607 

6. Sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda 
kuşaklar arası eşitlik olmalıdır. 
Gelecek kuşaklara bozulmamış 
bir çevre bırakılmalıdır. 

Erkek 156 3.8269 1.37800 
7.01
9 

0.00
9 

-
1.166 -0.4863 0.12452 

Kız 128 4.0078 1.20037 

7. İklim değişikliği ve küresel 
ısınma artacak. 

Erkek 156 3.9487 1.21174 
4.09 0.04

4 0.997 -
0.14808 0.45176 

Kız 128 3.7969 1.35367 

8. Yoksulluk ve açlık artacak. 
Erkek 156 3.6795 1.31976 3.04

4 
0.08
2 

-
0.053 

-
0.30438 0.28836 

Kız 128 3.6875 1.18886 
9. Petrol ürünleri azalacak ve 
araçlar için başka yakıt türleri 
kullanılacak 

Erkek 156 3.7308 1.24095 3.49
6 

0.06
3 

-
0.026 

-
0.27455 0.26734 

Kız 128 3.7344 1.03851 

10. Kaliteli içme suyu azalacak 
ve çok pahalı olacak 

Erkek 156 3.9359 1.29853 8.20
4 

0.00
4 

-
1.339 

-
0.46706 0.08886 

Kız 128 4.1250 1.02719 
11. Kaynaklar ve su rezervleri 
için savaş boyutunda 

Erkek 156 3.7821 1.31146 7.25
2 

0.00
8 

-
1.175 

-
0.45767 

0.11552 
Kız 128 3.9531 1.10017 
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anlaşmazlıklar çıkacak 
12. Nükleer enerjiden 
vazgeçilecek. 

Erkek 156 2.5385 1.36965 10.8
8 

0.00
1 

-
3.008 

-
0.76356 

-
0.15952 Kız 128 3.0000 1.17721 

13. Klonlanmış insanlar 
olacak. 

Erkek 156 2.7051 1.34509 0.45
4 

0.50
1 0.113 

-
0.28989 0.32515 

Kız 128 2.6875 1.26584 
14. Ekolojik tarım önem 
kazanacak 
  

Erkek 156 3.3205 1.18587 5.05
4 

0.02
5 0.991 -

0.13129 0.39732 
Kız 128 3.1875 1.04806 

15. Buzulların erimesi sonucu 
kıyı yerleşimleri su altında 
kalacak. 

Erkek 156 3.8590 1.23104 0.00
4 

0.95
3 

0.534 -
0.20903 

0.36448 
Kız 128 3.7813 1.20979 

16. Çölleşme hızlanacak. 
Erkek 156 3.6410 1.41853 7.15

2 
0.00
8 

-
2.666 

-
0.73262 

-
0.11033 Kız 128 4.0625 1.20203 

      *p<0.05 
 
Çizelge 3 incelendiğinde yaş farkının çevre ve doğa korumanın gerekliliği konusundaki görüşleri 

açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.  

Yaş farkının çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolar konusundaki görüşleri 

açısından incelenmesi sonucunda 8 ve 11. sorularda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu farkın ortalama 

puanları incelendiğinde 20 yaşın üzerindeki öğrencilerin yoksulluk ve açlığın artacağı ile kaynaklar ve su 

rezervleri için savaş boyutunda anlaşmazlıklar çıkacağı görüşlerine katılım düzeyi 20 ve altındaki 

yaşlarda olan öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Yücel ve ark. (2006) tarafından yapılan 

çalışmada da bireylerin yaşları arttıkça çevreye yönelik tutumları benzerlik göstererek daha yüksek 

çıkmıştır. Yurtseven ve ark. (2010)’da bireylerin yaşının artması ve beraberinde olgunlaşmanın da 

etkisiyle, çevreye karşı daha duyarlı olabildiklerini belirtmişlerdir. Ancak, Özdemir ve ark. (2004) 

tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise, 21 yaş ve daha genç olanların 22 yaş ve daha üzerindekilere 

göre çevresel duyarlılıkları daha yüksek çıkmıştır.  

Çizelge 3. Öğrencilerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 
çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlere verdikleri cevapların yaşa göre analizi 

 Yaş N 
Ortalam
a 

Standart 
Sapma F p* t 

%95 Güven 
Aralığı 
Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

1. Doğal kaynaklar tüm 
insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kaynakları kullanan ve 
kirleten işletmeler “kirleten 
öder” düşüncesiyle, zararı 
karşılamak koşuluyla 
kullanabilir. 

<=20 110 3.4909 1.48846 

1.37
2 

0.24
2 0.318 

-
0.31086 0.43061 

>20 

174 3.4310 1.58145 

2. Doğal kaynaklar tüm 
insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kullanımı da ortak 
olmalıdır. Bireylere satılamaz 
ve kiralanamaz. 

<=20 110 3.8545 1.26227 

0.98
2 

0.32
2 0.243 -

0.27365 0.35056 
>20 

174 3.8161 1.32585 

3. İnsan karışmadığı sürece 
çevre ve doğa kendi işleyişine 
bozulmadan devam edebilir. 

<=20 110 3.5545 1.25315 2.19
1 

0.14
0 

-
0.233 

-
0.35322 0.2784 >20 174 3.5920 1.35585 
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4. Doğal kaynaklardan 
ekonomik bir yararın elde 
edilmesi söz konusu ise, 
öncelikle kullanılması ön 
planda olup, korunması ikinci 
planda olmalıdır. 

<=20 110 3.0273 1.33725 

0.78 0.37
8 0.434 -

0.25933 0.40583 

>20 

174 2.9540 1.41755 

5. Ülkelerin çevre 
sorunlarından daha önemli 
sosyo-ekonomik sorunları 
olabilir. Bu nedenle sosyo-
ekonomik sorunların çözümüne 
öncelik verilmelidir. 

<=20 110 3.3636 1.39282 

0.34
6 

0.55
7 

-
1.067 -0.5024 0.14921 

>20 

174 3.5402 1.33693 

6. Sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda 
kuşaklar arası eşitlik olmalıdır. 
Gelecek kuşaklara bozulmamış 
bir çevre bırakılmalıdır. 

<=20 110 3.8818 1.30442 
0.20
3 

0.65
3 

-
0.274 

-
0.35613 0.26919 >20 

174 3.9253 1.30368 

7. İklim değişikliği ve küresel 
ısınma artacak. 

<=20 110 3.8000 1.29076 0.13
4 

0.71
5 

-
0.842 

-
0.43753 0.17546 

>20 174 3.9310 1.27032 

8. Yoksulluk ve açlık artacak. 
<=20 110 3.6000 1.15893 4.01

4 
0.04
6 

-
0.883 

-
0.43793 0.16667 

>20 174 3.7356 1.32088 
9. Petrol ürünleri azalacak ve 
araçlar için başka yakıt türleri 
kullanılacak 

<=20 110 3.6545 1.10409 
0.94 0.33

3 
-
0.905 

-
0.40341 

0.14928 >20 174 3.7816 1.18200 

10. Kaliteli içme suyu azalacak 
ve çok pahalı olacak 

<=20 110 3.9455 1.24765 0.34
3 

0.55
9 

-
0.855 

-
0.40795 0.16093 

>20 174 4.0690 1.14592 
11. Kaynaklar ve su rezervleri 
için savaş boyutunda 
anlaşmazlıklar çıkacak 

<=20 110 3.7818 1.32292 4.45
6 

0.03
6 

-
0.848 -0.4193 0.16684 >20 174 3.9080 1.15436 

12. Nükleer enerjiden 
vazgeçilecek. 

<=20 110 2.9455 1.40011 2.44
4 

0.11
9 2.055 0.01369 0.63584 

>20 174 2.6207 1.22820 
13. Klonlanmış insanlar 
olacak. 

<=20 110 2.7273 1.37413 1.95
5 

0.16
3 0.308 -

0.26495 0.36317 
>20 174 2.6782 1.26760 

14. Ekolojik tarım önem 
kazanacak 
  

<=20 110 2.9818 1.14124 0.31
9 

0.57
3 

-
3.378 

-
0.72008 

-
0.18984 >20 174 3.4368 1.08272 

15. Buzulların erimesi sonucu 
kıyı yerleşimleri su altında 
kalacak. 

<=20 110 3.7091 1.29463 
1.35
6 

0.24
5 

-
1.263 

-
0.47967 0.10475 >20 174 3.8966 1.16831 

16. Çölleşme hızlanacak. 
<=20 110 3.8545 1.36022 0.29

4 
0.58
8 0.235 -0.2833 0.36021 

>20 174 3.8161 1.33021 
      *p<0.05 

 
Çizelge 4 incelendiğinde öğrencilerin aylık gelir düzeyi farklılıklarının çevre ve doğa korumanın 

gerekliliği konusundaki görüşleri açısından sadece 6. soruda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu farkın 

ortalama puanları incelendiğinde 501-750 Tl arasında aylık gelir düzeyine sahip öğrencilerin 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kuşaklar arası eşitliğe diğerlerinden daha fazla önem 

verdiği ve gelecek kuşaklara bozulmamış bir çevre bırakılması konusunda duyarlı oldukları 

görülmektedir. Diğerlerinin de katılım düzeyi 750 TL üzeri aylık gelir düzeyine sahip öğrenciler, 251-500 

TL arası aylık gelir düzeyine sahip öğrenciler ve 250 TL’den az aylık gelir düzeyine sahip öğrenciler 

şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle Çizelge 5 incelendiğinde, 250 TL’den az aylık gelir düzeyine sahip 
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öğrenciler ile 501-750 Tl arasında aylık gelir düzeyine sahip öğrencilerin görüşlerinde anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4. Öğrencilerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 
çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlere verdikleri cevapların aylık gelir durumuna göre 
analizi 

 Aylık Gelir N Ortalama 
Standart 
Sapma F p* 

1. Doğal kaynaklar tüm insanlığın 
ortak malıdır. Bu nedenle kaynakları 
kullanan ve kirleten işletmeler 
“kirleten öder” düşüncesiyle, zararı 
karşılamak koşuluyla kullanabilir. 

<250 88 3.2727 1.55901 

1.325 0.266 

251-500 124 3.4113 1.51959 
501-750 38 3.7368 1.53666 

>750 34 3.7647 1.57747 

2. Doğal kaynaklar tüm insanlığın 
ortak malıdır. Bu nedenle kullanımı 
da ortak olmalıdır. Bireylere 
satılamaz ve kiralanamaz. 

<250 88 3.7045 1.33183 

0.760 0.517 

251-500 124 3.8548 1.27320 
501-750 38 4.0789 1.28150 
>750 34 3.7941 1.34343 

3. İnsan karışmadığı sürece çevre ve 
doğa kendi işleyişine bozulmadan 
devam edebilir. 

<250 88 3.5114 1.32174 

0.160 0.923 

251-500 124 3.5887 1.31910 
501-750 38 3.6842 1.29667 
>750 34 3.5882 1.35104 

4. Doğal kaynaklardan ekonomik bir 
yararın elde edilmesi söz konusu ise, 
öncelikle kullanılması ön planda 
olup, korunması ikinci planda 
olmalıdır. 

<250 88 3.0114 1.33472 

0.123 0.946 

251-500 124 2.9839 1.39093 
501-750 38 3.0263 1.53318 

>750 34 2.8529 1.37361 
5. Ülkelerin çevre sorunlarından daha 
önemli sosyo-ekonomik sorunları 
olabilir. Bu nedenle sosyo-ekonomik 
sorunların çözümüne öncelik 
verilmelidir. 

<250 88 3.3182 1.43475 

1.239 0.296 

251-500 124 3.6452 1.25065 
501-750 38 3.3158 1.49061 

>750 34 3.4118 1.37329 

6. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda kuşaklar arası eşitlik 
olmalıdır. Gelecek kuşaklara 
bozulmamış bir çevre bırakılmalıdır. 

<250 88 3.5909 1.38661 

4.126 0.006 

251-500 124 3.9113 1.31293 
501-750 38 4.3947 1.05368 
>750 34 4.1765 1.08629 

7. İklim değişikliği ve küresel ısınma 
artacak. 

<250 88 3.7955 1.29685 

0.476 0.700 

251-500 124 3.8548 1.28591 
501-750 38 4.0000 1.31519 
>750 34 4.0588 1.17914 

8. Yoksulluk ve açlık artacak. 

<250 88 3.6136 1.29039 

0.466 0.706 

251-500 124 3.6452 1.23758 
501-750 38 3.8421 1.32596 
>750 34 3.8235 1.21781 

9. Petrol ürünleri azalacak ve araçlar 
için başka yakıt türleri kullanılacak 

<250 88 3.5455 1.03845 

1.287 0.279 

251-500 124 3.8226 1.21674 
501-750 38 3.8947 1.26895 
>750 34 3.7059 1.03072 

10. Kaliteli içme suyu azalacak ve 
çok pahalı olacak 

<250 88 3.7727 1.31942 

2.476 0.062 

251-500 124 4.0484 1.14661 
501-750 38 4.2632 1.22329 
>750 34 4.2941 .75996 

11. Kaynaklar ve su rezervleri için 
savaş boyutunda anlaşmazlıklar 
çıkacak 

<250 88 3.4773 1.33026 

5.645 0.000 

251-500 124 3.9032 1.16465 
501-750 38 4.2632 1.13147 
>750 34 4.2353 .95533 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

814 

12. Nükleer enerjiden vazgeçilecek. 

<250 88 2.5909 1.29221 

1.598 0.190 

251-500 124 2.9032 1.29677 
501-750 38 2.8421 1.36612 
>750 34 2.4706 1.26096 

13. Klonlanmış insanlar olacak. 

<250 88 2.6136 1.35978 

2.492 0.060 

251-500 124 2.9194 1.30413 
501-750 38 2.3684 1.40311 
>750 34 2.4706 .92884 

14. Ekolojik tarım önem kazanacak 
  

<250 88 3.3864 1.17866 

0.572 0.634 

251-500 124 3.2258 1.05798 
501-750 38 3.1579 1.28455 
>750 34 3.1765 1.05803 

15. Buzulların erimesi sonucu kıyı 
yerleşimleri su altında kalacak. 

<250 88 3.8182 1.27347 

1.210 0.306 

251-500 124 3.9194 1.14478 
501-750 38 3.8421 1.32596 
>750 34 3.4706 1.21194 

16. Çölleşme hızlanacak. 

<250 88 3.7045 1.44762 

1.384 0.248 

251-500 124 3.8387 1.27762 
501-750 38 4.2105 1.29777 
>750 34 3.7059 1.29168 

                               *p<0.05 
 
Aylık gelir düzeyi farklılıklarının çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolar 

konusundaki görüşleri açısından incelenmesi sonucunda 11. sorularda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu 

farkın ortalama puanları incelendiğinde 501-750 TL arasında aylık gelir düzeyine sahip öğrencilerin 

kaynaklar ve su rezervleri için savaş boyutunda anlaşmazlıklar çıkacağı görüşüne katılım düzeyinin 

diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğerlerinin de katılım düzeyi 750 TL üzeri aylık gelir 

düzeyine sahip öğrenciler, 251-500 TL arası aylık gelir düzeyine sahip öğrenciler ve 250 TL’den az aylık 

gelir düzeyine sahip öğrenciler şeklinde sıralanmaktadır. Özellikle Çizelge 5’te 250 TL’den az aylık gelir 

düzeyine sahip öğrenciler ile 500 TL’den fazla aylık gelir düzeyine sahip öğrencilerin görüşlerinde 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

 
Çizelge 5. Aylık gelir durumu değişkenine göre Turkey Testi sonuçları  

 

(I) 
Aylık 
Gelir 

(J) 
Aylık 
Gelir 

Ortalamalar 
Arası Fark 

Standa
rt Hata p* 

%95 Güven Aralığı 
Alt 
Sınır Üst Sınır 

6. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda kuşaklar arası eşitlik 
olmalıdır. Gelecek kuşaklara bozulmamış 
bir çevre bırakılmalıdır. 

<250 

251-
500 -.32038 .17852 .278 -.7818 .1410 

501-
750 -.80383 .24862 .007 -1.4464 -.1613 

>750 -.58556 .25863 .109 -1.2540 .0829 

11. Kaynaklar ve su rezervleri için savaş 
boyutunda anlaşmazlıklar çıkacak 

<250 
 

251-
500 -.42595 .16624 .053 -.8556 .0037 

501-
750 -.78589 .23151 .004 -1.3842 -.1875 

>750 -.75802 .24083 .010 -1.3805 -.1356 

 

Çizelge 6’ya göre öğrencilerin öğrenim gördükleri program farklılığının çevre ve doğa korumanın 

gerekliliği konusundaki görüşleri açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin 
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öğrenim gördükleri program farklılığının çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolar 

konusundaki görüşleri açısından incelenmesi sonucunda 10, 11, 13. 15 ve 16. sorularda anlamlı bir 

farklılık oluşmuştur. Bu farkın ortalama puanları incelendiğinde kaliteli içme uyunun azalacağı ve çok 

pahalı olacağı görüşüne Su Ürünleri programının katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Diğerlerinin de katılım düzeyi Peyzaj ve Süs Bitkileri, Bahçe Tarımı, Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı şeklinde sıralanmaktadır. 

Kaynaklar ve su rezervleri için savaş boyutunda anlaşmazlıklar çıkacağı görüşüne ilişkin ortalama 

puanlar incelendiğinde yine Su Ürünleri programının katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Diğerlerinin de katılım düzeyi Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, 

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bahçe Tarımı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Klonlanmış insanların olacağı görüşüne ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde Turizm ve Otel 

İşletmeciliği programının katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Diğerlerinin de katılım düzeyi Su Ürünleri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Turizm ve 

Seyahat Hizmetleri ve Bahçe Tarımı programı şeklinde sıralanmaktadır.  

Buzulların erimesi sonucu kıyı yerleşimlerinin su altında kalacağı görüşüne ilişkin ortalama 

puanlar incelendiğinde Peyzaj ve Süs Bitkileri programının katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  Diğerlerinin de katılım düzeyi Turizm ve Otel İşletmeciliği, Su Ürünleri, Turizm 

ve Seyahat Hizmetleri, Bahçe Tarımı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı şeklinde sıralanmaktadır.  

Çölleşmenin hızlanacağı görüşüne ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri ile Su Ürünleri programlarının katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Diğerlerinin de katılım düzeyi Peyzaj ve Süs Bitkileri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 

Bahçe Tarımı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı şeklinde sıralanmaktadır.  

 
Çizelge 6. Öğrencilerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 

çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlere verdikleri cevapların öğrenim gördükleri programa 
göre analizi 

 

Öğrenim 
Gördüğü 
Program N 

Ortalam
a 

Standart 
Sapma F p* 

Doğal kaynaklar tüm insanlığın ortak malıdır. Bu nedenle 
kaynakları kullanan ve kirleten işletmeler “kirleten öder” 
düşüncesiyle, zararı karşılamak koşuluyla kullanabilir. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.2885 1.70738 

0.520 0.761 

Bahçe 
Tarımı 24 3.3333 1.63299 

Süs Bit. Yet. 22 3.1364 1.58251 
Su Ürünleri 48 3.5417 1.33621 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.5125 1.55892 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

816 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.6207 1.50819 

Doğal kaynaklar tüm insanlığın ortak malıdır. Bu nedenle 
kullanımı da ortak olmalıdır. Bireylere satılamaz ve 
kiralanamaz. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.8269 1.46490 

0.361 0.875 

Bahçe 
Tarımı 24 3.7500 1.35935 

Süs Bit. Yet. 22 3.5000 1.26303 
Su Ürünleri 48 3.8958 1.17128 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.8875 1.32162 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.8621 1.23471 

İnsan karışmadığı sürece çevre ve doğa kendi işleyişine 
bozulmadan devam edebilir. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.2885 1.45974 

0.981 0.429 

Bahçe 
Tarımı 24 3.6667 1.23945 

Süs Bit. Yet. 22 3.4091 1.05375 
Su Ürünleri 48 3.8333 1.20872 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.6250 1.31568 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.5862 1.37693 

Doğal kaynaklardan ekonomik bir yararın elde edilmesi söz 
konusu ise, öncelikle kullanılması ön planda olup, 
korunması ikinci planda olmalıdır. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 2.9231 1.28103 

0.514 0.766 

Bahçe 
Tarımı 

24 2.9583 1.39811 

Süs Bit. Yet. 22 2.7273 1.27920 
Su Ürünleri 48 3.0625 1.22746 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 2.9000 1.46348 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.1897 1.53848 

Ülkelerin çevre sorunlarından daha önemli sosyo-ekonomik 
sorunları olabilir. Bu nedenle sosyo-ekonomik sorunların 
çözümüne öncelik verilmelidir. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.5577 1.36358 

0.641 0.668 

Bahçe 
Tarımı 24 3.3750 1.52693 

Süs Bit. Yet. 22 3.3636 1.09307 
Su Ürünleri 48 3.7500 1.22908 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 

80 3.3500 1.44169 

Tur. ve Otel 
İşl. 

58 3.4138 1.37693 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kuşaklar 
arası eşitlik olmalıdır. Gelecek kuşaklara bozulmamış bir 
çevre bırakılmalıdır. 

Pey. ve Süs 
Bit. 

52 3.9038 1.36137 

1.415 0.219 

Bahçe 
Tarımı 24 3.7917 1.47381 

Süs Bit. Yet. 22 3.4091 1.18157 
Su Ürünleri 48 4.0625 1.13749 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 4.1125 1.24264 

Tur. ve Otel 
İşl. 

58 3.7414 1.39624 

İklim değişikliği ve küresel ısınma artacak. 

Pey. ve Süs 
Bit. 

52 4.0000 1.40028 

1.064 0.380 

Bahçe 
Tarımı 24 4.1667 1.23945 

Süs Bit. Yet. 22 3.3636 .78954 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

817 

Su Ürünleri 48 3.8750 1.17826 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 

80 3.8500 1.43289 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.8966 1.16513 

Yoksulluk ve açlık artacak. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.7692 1.35206 

1.501 0.190 

Bahçe 
Tarımı 24 3.8333 1.30773 

Süs Bit. Yet. 22 3.0909 1.01929 
Su Ürünleri 48 3.9167 1.23484 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.6000 1.26891 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.6897 1.21694 

Petrol ürünleri azalacak ve araçlar için başka yakıt türleri 
kullanılacak 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.5385 1.05647 

1.435 0.212 

Bahçe 
Tarımı 24 3.8333 1.16718 

Süs Bit. Yet. 22 3.2727 1.24142 
Su Ürünleri 48 3.7917 .77070 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.7750 1.30214 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.9310 1.21196 

Kaliteli içme suyu azalacak ve çok pahalı olacak 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 4.2308 .94174 

2.714 0.021 

Bahçe 
Tarımı 

24 4.0833 1.28255 

Süs Bit. Yet. 22 3.5455 1.01076 
Su Ürünleri 48 4.3750 .81541 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 4.0000 1.36873 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.7241 1.29497 

Kaynaklar ve su rezervleri için savaş boyutunda 
anlaşmazlıklar çıkacak 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 4.0385 1.13693 

4.287 0.001 

Bahçe 
Tarımı 

24 3.4167 1.58572 

Süs Bit. Yet. 22 3.3636 .65795 
Su Ürünleri 48 4.2500 .88726 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 4.0500 1.14627 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.4828 1.44175 

Nükleer enerjiden vazgeçilecek. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 2.9615 1.29799 

0.846 0.518 

Bahçe 
Tarımı 24 2.6667 1.34056 

Süs Bit. Yet. 22 2.4545 1.33550 
Su Ürünleri 48 2.5417 1.27092 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 2.7500 1.26791 

Tur. ve Otel 
İşl. 

58 2.8621 1.36944 

Klonlanmış insanlar olacak. 
Pey. ve Süs 
Bit. 

52 2.8077 1.28397 

2.662 0.023 Bahçe 24 2.2500 1.45213 
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Tarımı 
Süs Bit. Yet. 22 2.6364 1.39882 
Su Ürünleri 48 2.8750 1.21384 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 2.4000 1.24880 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.0690 1.29591 

Ekolojik tarım önem kazanacak 
  

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.2692 1.03119 

1.732 0.127 

Bahçe 
Tarımı 24 3.2500 1.25974 

Süs Bit. Yet. 22 3.2727 .98473 
Su Ürünleri 48 3.6250 .86603 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.0250 1.26266 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.2759 1.15155 

Buzulların erimesi sonucu kıyı yerleşimleri su altında 
kalacak. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 4.1538 1.14420 

2.988 0.012 

Bahçe 
Tarımı 24 3.5000 1.35133 

Süs Bit. Yet. 22 3.0909 .81118 
Su Ürünleri 48 3.8750 1.10367 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 3.7750 1.26266 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.9655 1.28371 

Çölleşme hızlanacak. 

Pey. ve Süs 
Bit. 52 3.9615 1.35707 

4.453 0.001 

Bahçe 
Tarımı 

24 3.5833 1.28255 

Süs Bit. Yet. 22 2.6364 1.17698 
Su Ürünleri 48 4.0000 1.20283 
Tur. ve Sey. 
Hiz. 80 4.0000 1.27289 

Tur. ve Otel 
İşl. 58 3.8966 1.41036 

                               *p<0.05 
 

Çizelge 7’de öğrencilerin eğitim sürecinin herhangi bir döneminde çevre ve doğa koruma 

konusunda ders alıp almamalarının çevre ve doğa korumanın gerekliliği konusundaki görüşleri açısından 

anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. 

Öğrencilerin eğitim sürecinin herhangi bir döneminde çevre ve doğa koruma konusunda ders alıp 

almamalarının çevrenin bozulması sonucunda ortaya çıkabilecek senaryolar konusundaki görüşleri 

açısından incelenmesi sonucunda sadece 12. soruda anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Bu farkın ortalama 

puanları incelendiğinde nükleer enerjiden vazgeçileceği görüşüne yükseköğretimde çevre ve doğa 

korumaya konusunda ders alan öğrencilerin katılım düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Diğerlerinin de katılım düzeyi eğitim döneminin herhangi bir aşamasında ders 

almayanlar, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi sürecinde çevre ve doğa korumaya konusunda ders alan 

öğrenciler şeklinde sıralanmaktadır.  
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Yücel ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışmada da bireylerin yükseköğretim düzeyinde çevre 

ve doğa koruma konusunda ders alanların diğer eğitim düzeylerine göre çevreye yönelik tutumları 

benzerlik göstererek yüksek çıkmıştır. Ancak, Özdemir ve ark. (2004) ile Yurtseven ve ark. (2010) 

tarafından yapılan diğer benzer bir çalışmalarda ise, ilköğretim düzeyinde çevre ve doğa korumaya 

konusunda ders alanların hem sayıca fazla olduğu hem de çevresel tutum düzeyleri ve duyarlılıklarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Temel işlem olarak, eğitim sistemi içerisinde her eğitim kademesinde, başta ilköğretim ve lise 

olmak üzere, yüksek öğretim sırasında da mutlaka çevre derslerinin zorunlu hale getirilmesi 

önerilmektedir. Böylece toplumda kendiliğinden oluşmayan çevresel bilincin oluşturulmasının 

sağlanabileceği düşülmektedir. 

 
Çizelge 7. Öğrencilerin çevre ve doğa korumanın gerekliliği ve çevrenin bozulması sonucunda ortaya 

çıkabilecek senaryolarla ilgili görüşlere verdikleri cevapların çevre ve doğa koruma 
konusunda ders aldığı döneme göre analizi 

 
Ders Aldığı 
Dönem N Ortalama 

Standart 
Sapma F p* 

Doğal kaynaklar tüm insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kaynakları kullanan ve kirleten işletmeler 
“kirleten öder” düşüncesiyle, zararı karşılamak 
koşuluyla kullanabilir. 

İlköğretim 78 3.4615 1.55999 

0.215 0.886 

Ortaöğretim 104 3.4135 1.48527 
Yükseköğretim 44 3.3636 1.64375 
Ders Almadım 58 3.5862 1.57875 

Doğal kaynaklar tüm insanlığın ortak malıdır. Bu 
nedenle kullanımı da ortak olmalıdır. Bireylere 
satılamaz ve kiralanamaz. 

İlköğretim 78 3.9487 1.29832 

0.818 0.485 

Ortaöğretim 104 3.7019 1.21383 
Yükseköğretim 44 3.7500 1.36612 
Ders Almadım 58 3.9655 1.40132 

İnsan karışmadığı sürece çevre ve doğa kendi 
işleyişine bozulmadan devam edebilir. 

İlköğretim 78 3.4744 1.42085 

0.380 0.768 

Ortaöğretim 104 3.6442 1.21414 
Yükseköğretim 44 3.6818 1.15683 
Ders Almadım 58 3.5172 1.46589 

Doğal kaynaklardan ekonomik bir yararın elde 
edilmesi söz konusu ise, öncelikle kullanılması ön 
planda olup, korunması ikinci planda olmalıdır. 

İlköğretim 78 2.8590 1.47467 

0.772 0.511 

Ortaöğretim 104 3.1346 1.30017 
Yükseköğretim 44 3.0000 1.31184 
Ders Almadım 58 2.8621 1.46836 

Ülkelerin çevre sorunlarından daha önemli sosyo-
ekonomik sorunları olabilir. Bu nedenle sosyo-
ekonomik sorunların çözümüne öncelik verilmelidir. 

İlköğretim 78 3.4872 1.44818 

0.076 0.973 

Ortaöğretim 104 3.5000 1.25412 
Yükseköğretim 44 3.3864 1.27982 
Ders Almadım 58 3.4655 1.50106 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 
kuşaklar arası eşitlik olmalıdır. Gelecek kuşaklara 
bozulmamış bir çevre bırakılmalıdır. 

İlköğretim 78 3.9359 1.36124 

1.786 0.150 

Ortaöğretim 104 3.8077 1.29283 
Yükseköğretim 44 4.2955 .97836 
Ders Almadım 58 3.7586 1.41806 

İklim değişikliği ve küresel ısınma artacak. 

İlköğretim 78 4.0513 1.24731 

0.885 0.449 

Ortaöğretim 104 3.7885 1.22016 
Yükseköğretim 44 3.7273 1.30051 
Ders Almadım 58 3.9310 1.40003 

Yoksulluk ve açlık artacak. 
İlköğretim 78 3.6410 1.39549 

0.100 0.960 
Ortaöğretim 104 3.6731 1.12726 
Yükseköğretim 44 3.6818 1.02917 
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Ders Almadım 58 3.7586 1.46671 

Petrol ürünleri azalacak ve araçlar için başka yakıt 
türleri kullanılacak 

İlköğretim 78 3.6923 1.27216 

0.217 0.885 

Ortaöğretim 104 3.7885 1.04902 
Yükseköğretim 44 3.7727 .91152 
Ders Almadım 58 3.6552 1.33182 

Kaliteli içme suyu azalacak ve çok pahalı olacak 

İlköğretim 78 4.0513 1.22631 

0.585 0.625 

Ortaöğretim 104 3.9038 1.17017 
Yükseköğretim 44 4.1364 .70185 
Ders Almadım 58 4.1034 1.43502 

Kaynaklar ve su rezervleri için savaş boyutunda 
anlaşmazlıklar çıkacak 

İlköğretim 78 3.8205 1.34593 

1.156 0.327 

Ortaöğretim 104 3.8654 1.14957 
Yükseköğretim 44 4.1364 .97863 
Ders Almadım 58 3.6897 1.32727 

Nükleer enerjiden vazgeçilecek. 

İlköğretim 78 2.6667 1.35481 

4.460 0.004 

Ortaöğretim 104 2.5000 1.17416 
Yükseköğretim 44 3.3182 1.27175 
Ders Almadım 58 2.8621 1.36944 

Klonlanmış insanlar olacak. 

İlköğretim 78 2.8718 1.37093 

1.480 0.220 

Ortaöğretim 104 2.6731 1.16120 
Yükseköğretim 44 2.3636 1.27755 
Ders Almadım 58 2.7586 1.46671 

Ekolojik tarım önem kazanacak 
  

İlköğretim 78 3.3846 1.13081 

1.597 0.190 

Ortaöğretim 104 3.1923 1.13272 
Yükseköğretim 44 3.0000 .91499 
Ders Almadım 58 3.4138 1.22881 

Buzulların erimesi sonucu kıyı yerleşimleri su 
altında kalacak. 

İlköğretim 78 3.8462 1.31995 

0.420 0.739 

Ortaöğretim 104 3.7500 1.14697 
Yükseköğretim 44 3.7727 1.09680 
Ders Almadım 58 3.9655 1.31076 

Çölleşme hızlanacak. 

İlköğretim 78 3.5897 1.43641 

1.673 0.173 

Ortaöğretim 104 3.8846 1.25650 
Yükseköğretim 44 4.1364 1.23120 
Ders Almadım 58 3.8276 1.40348 

                               *p<0.05 
 

SONUÇ 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, kız öğrencilerin çevresel duyarlılıkları erkek 

öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin yaş ve gelir düzeyi arttıkça çevre ve doğa korumanın 

gerekliliği konusundaki duyarlılıkları da artmaktadır. Aynı zamanda çevre ve doğa koruma konusunda 

ders alan öğrencilerin ders aldıkları eğitim düzeyi yükseldikçe de, yine çevresel duyarlılıkları artmaktadır. 

Öğrencilerin eğitim gördükleri programlar arasında da bazı görüşlerde anlamlı farklılıkların olduğu 

bulunmuştur. Bu farklılıkların olduğu görüşlerde, en yüksek çevresel duyarlılığın Su Ürünleri 

programında eğitim gören öğrencilerde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, günümüzde yaşanan ve 

etkilerini fazlaca hissettiğimiz çevresel sorunların önlenmesi, yaşadığımız çevrenin ve doğanın korunup 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan faktörlerin en önemlilerinden birisi çevreye sahip 

çıkabilen, yani çevresel bilinç ve duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmektir. Bu da, ancak eğitimle 

olabilecektir. Bu bağlamda çevre eğitimi, bireyin doğduğu günden itibaren ailesi ve yakın çevresi ile 

başlamalı, eğitim-öğretim hayatı boyunca geliştirilmeli ve çevre sorunlarına duyarlı, çevresel bilinci 
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yüksek, doğal ve kültürel kaynakların değerini ‘önemini’ bilen bireylerin bu çevresel duyarlılığı 

sürdürülebilir kılmalarına katkı sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Çalışmada, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin mesleğe bakışlarının cinsiyet 
değişkenine göre araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet 
Koçman Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemlerinde Peyzaj ve 
Süs Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması ile yapılmıştır. 2012-2015 yılları arasında 
programa kayıtlı öğrenci sayısı 113 kişidir. Anket, bireylerin demografik özellikleri ve mesleğe bakışlarını ölçmek 
üzere 11 sorudan oluşmaktadır. Anket çalışması 45 erkek, 45 kadın olmak üzere toplam 90 öğrenciye uygulanmıştır. 
Ankete katılan 90 öğrencinin sorulara verdiği cevaplar frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Anket uygulamasına katılan bireylerin %63’ü Anadolu Lisesi’nden, %20’si Meslek Lisesi’nden 
ve %17’side diğer liselerden mezun olmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre kız öğrenciler 
mesleğin imajını erkek öğrencilerden daha olumlu olarak görmekte, mezuniyet sonrası iş bulma kaygısını daha fazla 
yaşamaktadırlar. Kız öğrenciler, mesleği ÖSYS sınavına giren tanıdıklarına tavsiye etme eğilimindedirler ve eğitim 
aldıkları programın iyi bir gelecek sağlayacağına inanmaktadırlar. Erkek öğrenciler ise programı tercih etmeden 
önce meslek hakkında kızlardan daha fazla bilgiye sahiptirler. Mezuniyet sonrası daha çok mesleğini yapmayı 
düşünmekte ve tekrar ÖSYS sınavına girmek istemektedirler. Mezun olduktan sonra erkek öğrenciler daha çok özel 
sektörde, kız öğrenciler ise kamuda çalışmak istemektedirler. Bireylerin vermiş oldukları cevapların ağırlıklı 
ortalaması değerlendirildiğinde ise kız öğrencilerin mesleğe bakışlarının erkek öğrencilerden daha olumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Mesleğe bakış, Peyzaj. 

ABSTRACT 

The aim of the study is examining the viewpoints of the students studying at Landscape and Ornamental 
Plants Program about their occupations according to the gender variable. The study was conducted by conducting a 
questionnaire in Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Vocational High School in 
2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 Academic Years with the students studying at the Landscape and Ornamental 
Plants Program. The number of the students registered in the program was 113 between the years 1012-2015. The 
questionnaire consisted of 11 questions that measured the demographic characteristics and their viewpoints to their 
occupations. The questionnaire was applied to 90 students, 45 of whom were male and 45 of whom were female. 
The answers given to the questionnaire by the 90 students were evaluated by using the frequency, percentage and 
arithmetic average values. 63% of the students who participated in the questionnaire was graduated from Anatolian 
High Schools, 20% from Vocational High Schools, 17% from other High Schools. According to the results obtained 
after the study, female students consider the image of their occupation in a more positive manner than the male 

mailto:nkarakus@mu.edu.tr
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students and worry more about finding a job after graduation. Female students are inclined to recommend their 
department to their friends and relatives who take the university entrance exams, and they believe that the program 
in which they are educated will bring them a good future. Male students, on the other hand, have more information 
about their occupation before making their preferences in that way. After graduation, they are thinking of working in 
that field and do not want to take the University Entrance Exams any more. After the graduation, male students are 
planning to work mostly in private sector, female students want to work at public institutions. When the weighted 
averages of the answers given by the individuals to the questions are evaluated, it has been found that the viewpoints 
of the female students on their occupations are more positive than that of the male students.  

Key Words: Landscape and Ornamental Plants Program, Viewpoint on Occupation, Landscape. 

 

1. GİRİŞ 

 “Peyzaj” deyimi Alexander Von Humboldt tarafından 19. Yüzyılın başlarında, bilimsel bir 

coğrafya terimi olarak literatüre sokulmuştur. Peyzajı “ Bir yer yüzü parçasının total karakteridir” diye 

tanımlamıştır (Kader ve Kupik, 2013). Arazi şekilleri, doğal bitki örtüsü, topraklar gibi fiziki unsurlar 

doğal peyzajı oluşturur. İnsan gruplarının bu peyzajı kendi faaliyetleri sonucu şekillendirmesi, onu 

değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak şekilde işlemesi ile kültürel peyzaj ortaya çıkar 

(Arı, 2011).  

Doğal ve kültürel bileşenlerin doğru bir şekilde kullanılarak tasarlanması ve planlanması esasına 

dayanan Peyzaj Mimarlığı mesleğinin temelinde doğal kaynakları korumak vardır. Giderek artan 

yapılaşma ve kent stresi insanları doğal alanlara yöneltmektedir. Doğal ortamlara doğru olan özlem doğru 

bir şekilde planlanan ekolojik kentlerde yaşama arzusunu tetiklemiştir. İnsanların daha güzel ve sağlıklı 

bir çevrede yaşama gereksinimleri vardır. İşte bu noktada peyzaj mimarlığı mesleğinin önemi ve mesleki 

bilinirliği de artmaya başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı, “peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve 

çevrelerin koruma-kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun 

(olarak) planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında çalışan” meslek disiplinidir. 

Peyzaj ve süs bitkileri programları ise peyzaj düzenleme çalışmalarında uygulayıcı olarak görev yapmak 

üzere nitelikli teknik personel yetiştirmektedir.   

Peyzaj Mimarlığı eğitimi ilk olarak 1933 yılında Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde 

1942-1948 yıllarında Bahçe Enstitüsü bünyesinde Bahçe Sanatı ismi ile eğitime başlamıştır. 1971 yılında 

Peyzaj Mimarisi Bölümü olarak eğitim başlamış ve 1973 yılında ilk mezunlarını vermiş ancak ziraat 

mühendisi unvanını almıştır. 1977 yılından sonra Bölümün ismi Peyzaj Mimarlığı olarak değiştirilmiştir. 

1990 yılından sonra ise mezunlara  “Peyzaj Mimarı” unvanı verilmeye başlamıştır (Kesim ve 

Mansuroğlu, 2000). Bu tarihten sonra Peyzaj Mimarları ile uygulayıcılar arasındaki koordinasyonu 

sağlayarak mesleğin uygulama yönündeki boşluğunu doldurmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu ve 

aradığı nitelikleri taşıyan meslekler arası bilgi koordinasyon tabanına sahip vasıflı bireyler yetiştirmek 

üzere Peyzaj ve Süs Bitkileri ön lisans Programlarında da, Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri 
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yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 25 farklı Üniversitenin 27 

meslek yüksekokulunda 27 örgün öğretim ve 4 ikinci öğretim olmak üzere aktif olarak eğitim öğretim 

hayatına devam etmektedir. Bu programdan mezun olanlar, kamu kurumlarında ve özel sektör 

kuruluşlarında iş imkanı bulmaktadır. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki İl 

Belediyelerinin Park ve Bahçe Müdürlüklerinde % 73,4 oranında tekniker bulunmakta ve bunların % 

40,6’sını Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerlerinin de dahil olduğu Ziraat Teknikerleri oluşturmaktadır 

(Karakuş vd., 2014). 

Son zamanlarda özellikle öğrencilerin mesleki bakış açılarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar ile mesleklerin gelecekteki sahiplerinin öngörüleri tespit edilmektedir. Bu bağlamda peyzaj 

mimarlığı mesleği ile ilgili olarakta çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir. 

Günümüz peyzaj mimarlığı uygulamalarına yön veren ve öncülük eden kadın peyzaj mimarlarının meslek 

yaşamları sırasında kadın olmaktan dolayı ayrımcılık yaşayıp yaşamadıklarını ve cinsiyet ayrımcılığına 

bakış açıları belirlenmiştir (Demir vd, 2011).  Araştırma kapsamında öğrencilerin peyzaj mimarlığı 

mesleğini tercih etme tutumları, eğitim ve meslek hakkındaki mevcut bakış açılarının belirlenmesi 

amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir (Atik vd., 2013). Erzurum kenti örneğinde üniversite 

adaylarıyla Peyzaj Mimarlığı mesleği tercihi konusuna yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. % 10 

örnekleme ile yapılan bu çalışmada, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin en önemli sorununun aday öğrencilerce 

yeterince tanınmamak olduğu belirlenmiştir (Özer vd., 2010). Her yıl giderek artan mezunların istek ve 

beklentilerinin peyzaj mimarlığı yüksek öğretiminin geleceğine önemli ışık tutacağı öngörülerek anket 

yolu ile bu istek ve beklentiler belirlenmeye çalışılmıştır (Gül vd., 2011). Kamuda peyzaj mimarlarının 

tanınırlığının araştırıldığı bir çalışmadır (Karadağ ve Kesim, 2012). Meslek Yüksekokullarının Peyzaj ve 

Süs Bitkileri Programları için bu yönde yapılmış bir çalışma olan bu çalışma ile Peyzaj ve Süs Bitkileri 

Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin mesleğe bakışlarının cinsiyet değişkenine göre araştırılması 

amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL YÖNTEM 

Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek 

Yüksekokulu’nda 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemlerinde öğrenim gören 

öğrenciler ile yapılmıştır. 2012-2015 yılları arasında programa kayıtlı öğrenci sayısı 113 kişidir ve 

örneklemede bu sayı 90 denekle temsil edilmiştir.   

Araştırmanın ana materyali Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri (bireyler) ve bireylerin 

demografik özellikleri ve mesleğe bakışlarını ölçmek üzere kullanılan anketler oluşturmaktadır. 

Çalışmada, anketlerin değerlendirmesinde Microsoft Excel ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. 

 Atik vd. (2013)’in, kullanmış olduğu anketlerden yararlanılarak bireylerin demografik 

özellikleri belirlemek amacıyla üç adet soru ve mesleğe bakışlarını ölçmek üzere de sekiz adet soru 
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oluşturulmuştur. Sonrasında oluşturulan anket soruları bireylere uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 

yazılımına aktarılarak analiz edilmiştir. Ankete katılan 90 öğrencinin sorulara verdiği cevaplar frekans, 

yüzde ve aritmetik ortalama kullanılarak değerlendirilmiştir. Aritmetik ortalama hesaplanırken, mesleğin 

imajı, programı tercih etmeden önce meslek hakkındaki bilgi, mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı, 

mezuniyet sonrası mesleğini yapma durumu, ÖSYS sınavına tekrar girme durumu, mesleği ÖSYS 

sınavına giren tanıdıklarına tavsiye etme durumu ve eğitim aldıkları programın iyi bir gelecek 

sağlayacağına ilişkin görüşlerine yönelik sorular dikkate alınmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek 

Yüksekokulu’nda 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemlerinde Peyzaj ve Süs 

Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin mesleğe bakışlarının cinsiyet değişkenine göre 

araştırılması amacı ile 45 erkek ve 45 kız öğrenciye olmak üzere toplam 90 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Örneklemin %48’i erkek ve %41’i kız öğrenciler olmak üzere %89’unu 17-25 yaş 

aralığındaki öğrenciler;  %2’si erkek ve %7’si kız öğrenciler olmak üzere %9’unu 25-30 yaş aralığındaki 

öğrenciler ve geriye kalan %2’lik kısmını ise 30-40 yaş aralığındaki kız öğrenciler oluşturmaktadır 

(Çizelge 1).  

Çizelge 1. Yaşın cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

Yaş 
17-25 43 48 37 41 80 89 
25-30 2 2 6 7 8 9 
30-40 0 0 2 2 2 2 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
  

Örneklemin %28’i erkek ve %36’sı kız öğrenciler olmak üzere %63’ünü Anadolu Lisesi’nden 

mezun öğrenciler;  %16’sı erkek ve %4’ü kız öğrenciler olmak üzere %20’sini Meslek Liseleri’nden 

mezun öğrenciler;  %7’si erkek ve %10’u kız öğrenciler olmak üzere %17’sini diğer liselerden mezun 

olan öğrenciler oluşturmaktadır (Çizelge 2).  

Çizelge 2. Bireylerin ortaöğretim mezuniyetlerinin (OM) cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

OM 
Anadolu Lisesi 25 28 32 35 57 63 
Meslek Lisesi 14 16 4 4 18 20 
Diğer 6 7 9 10 15 17 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
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Erkek öğrencilerin %38’i mesleğin olumlu bir imaja sahip olduğunu belirtirken, %1’i olumsuz 

olduğunu ve %11’i de mesleğin imajı konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise 

%43’ü mesleğin olumlu bir imaja sahip olduğunu belirtirken, %2’si olumsuz olduğunu ve %5’i de 

mesleğin imajı konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Mesleğin imajının (Mİ) cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

Mİ 
Olumlu 34 38 39 43 73 81 
Olumsuz 1 1 2 2 3 3 
Kararsızım 10 11 4 5 14 16 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %43’ü programı tercih etmeden önce meslek hakkında bilgi sahibi olduğunu 

belirtirken, %7’si de program hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise 

%34’ü programı tercih etmeden önce meslek hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %16’sı da 

program hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını belirtmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Bireylerin programı tercih etmeden önce meslek hakkındaki bilgisinin (MHB) 

cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

MHB Evet 39 43 30 34 69 77 
Hayır 6 7 15 16 21 23 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %26’sı mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı taşıdığını belirtirken, %24’ü ise iş 

bulma konusunda kaygılı olmadığını belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise %29’u mezuniyet sonrası iş bulma 

kaygısı taşıdığını belirtirken, %21’i de iş bulma konusunda kaygılı olmadığını belirtmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Bireylerin mezuniyet sonrası iş bulma kaygısının cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

MSİBK Evet 23 26 26 29 49 54 
Hayır 22 24 19 21 41 46 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
Erkek öğrencilerin %44’ü mezun olduktan sonra kendi mesleğini yapmak isterken, %6’sı da 

yapmak istemediğini belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise %42’si mezun olduktan sonra kendi mesleğini 

yapmak isterken, %8’i de yapmak istemediğini belirtmiştir (Çizelge 6). 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

827 

Çizelge 6. Bireylerin mezuniyet sonrası mesleğini yapma durumunun cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

MSMY Evet 40 44 38 42 78 87 
Hayır 5 6 7 8 12 13 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %27’si mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmak istediğini belirtirken, 

%23’ü de kamu sektöründe çalışmak istediğini belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise %24’ü mezun olduktan 

sonra özel sektörde çalışmak istediğini belirtirken, %26’sı da kamu sektöründe çalışmak istediğini 

belirtmiştir (Çizelge 7).  

Çizelge 7. Bireylerin çalışmak için sektör seçiminin cinsiyete göre dağılımı 

  
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

SS Özel Sektör 24 27 22 24 46 51 
Kamu 21 23 23 26 44 49 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %26’sı mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS sınavına girmeyi düşündüğünü 

belirtirken, %24’ü ise tekrar sınava girmek istemeyip iş hayatına atılmayı düşündüğünü belirtmiştir. Kız 

öğrencilerin ise %21’i mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS sınavına girmeyi düşündüğünü belirtirken, 

%29’u ise tekrar sınava girmek istemeyip iş hayatına atılmayı düşündüğünü belirtmiştir (Çizelge 8).  

Çizelge 8. Bireylerin tekrar ÖSYS sınavına girme durumunun cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

SG Evet 23 26 19 21 42 47 
Hayır 22 24 26 29 48 53 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %39’u mesleğini ÖSYS sınavına giren tanıdıklarına tavsiye edeceğini 

belirtirken, %11’i ise tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir. Kız öğrencilerin ise %43’ü mesleğini ÖSYS 

sınavına giren tanıdıklarına tavsiye edeceğini belirtirken, %7’si ise tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir 

(Çizelge 9). 

Çizelge 9. Bireylerin mesleği ÖSYS sınavına giren tanıdıklarına tavsiye etme durumunun 

cinsiyete göre dağılımı 
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Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

SGTTE Evet 35 39 39 43 74 82 
Hayır 10 11 6 7 16 18 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

Erkek öğrencilerin %43’ü eğitim aldıkları programın kendilerine iyi bir gelecek sağlayacağını 

belirtirken, %7’si ise kendilerine iyi bir gelecek sağlayacağı kanaatinde olmadıklarını belirtmiştir. Kız 

öğrencilerin ise %44’ü eğitim aldıkları programın kendilerine iyi bir gelecek sağlayacağını belirtirken, 

%6’sı ise kendilerine iyi bir gelecek sağlayacağı kanaatinde olmadıklarını belirtmiştir (Çizelge 10). 

Çizelge 10. Bireylerin eğitim aldıkları programın iyi bir gelecek sağlayacağına ilişkin 

görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı 

 
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
N % N % N % 

PİBGS Evet 39 43 40 44 79 88 
Hayır 6 7 5 6 11 12 

Toplam 45 50 45 50 90 100 
 

4. SONUÇ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim dönemi öğrenim 

gören öğrencilere anket çalışması yapılarak hazırlanan bu çalışmada, öğrencilerin mesleğe bakış açıları 

cinsiyet değişkenine göre araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre kız öğrenciler 

mesleğin imajını erkek öğrencilerden daha olumlu olarak görmekte, mezuniyet sonrası iş bulma kaygısını 

daha fazla yaşamakta, mesleği ÖSYS sınavına giren tanıdıklarına daha fazla tavsiye etme eğiliminde ve 

eğitim aldıkları programın iyi bir gelecek sağlayacağı inanmaktadırlar. Erkek öğrenciler ise programı 

tercih etmeden önce meslek hakkında kız öğrencilerden daha fazla bilgiye sahip, mezuniyet sonrası daha 

çok mesleğini yapmayı düşünmekte ve tekrar ÖSYS sınavına girmek istemektedirler. Mezun olduktan 

sonra erkek öğrenciler daha çok özel sektörde, kız öğrenciler ise kamuda çalışmak istemektedir. 

Bireylerin vermiş oldukları cevapların ağırlıklı ortalaması değerlendirildiğinde ise kız öğrencilerin 

mesleğe bakışlarının erkekler öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır (Çizelge 11). 

Çizelge 11. Bireylerin mesleğe bakış açılarının aritmetik ortalamasının dağılımı 

  
Cinsiyet Toplam 
Erkek Kadın 
% % % 

AO Olumlu 36 37 73 
Olumsuz 14 13 27 

Toplam 50 50 100 
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Peyzaj mimarlığı mesleği, eğitim kalitesinin artırılması, mesleki gelişim ve yapılandırılması, 

uzmanlık alanları çerçevesinde yetki ve yasal hakların kazanılması, disiplinlerarası çalışmalara katılma 

hedefleriyle birlikte devam etmektedir (Karadağ ve Kesim, 2012). Yapılan çok sayıdaki tanımlar dikkate 

alındığında peyzaj mimarı ve peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulamada kamuoyu tarafından ve diğer 

mesleki disiplinler tarafından tam olarak algılanamadığı veya anlaşılamadığı görülmektedir. Ayrıca bu 

mesleğin yasal ve yönetsel olarak etkin ve yetkinliğinin gerçekleştirilememesi, mesleki kavramların tam 

olarak açık ve net olarak ortaya konulamaması veya yansıtılamaması, gibi nedenler bu mesleğin 

tanınması ve kabulünü de sınırlamaktadır (Gül vd., 2011). Mesleki tanınırlık ile eğitim kalitesinin orantılı 

olarak devam etmesi de hem lisans hem de önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin bakış açılarının 

olumlu yönde değişmesini sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Çalışmada, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı için Bologna süreci kapsamında hazırlanan müfredatların 
incelenmesi ve bu müfredatlardan yola çıkılarak peyzaj projeleri okuma, hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin 
derslerin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 
Türkiye’deki 1’i vakıf, 24’ü kamu üniversitesi olmak üzere 25 farklı üniversitenin 27 farklı meslek yüksekokulunda;  
27 Örgün Öğretim (ÖÖ) ve 4 İkinci Öğretim (İÖ) olmak üzere toplam 31 adet Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının 
müfredatlarından yararlanılarak yapılmıştır. Bunların da 22’sinin müfredatına ulaşılmış ve hepsinin de peyzaj 
projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin dersler verdiği saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 2 meslek 
yüksekokulunun I. yarıyılda, 2 meslek yüksekokulunun II. yarıyılda, 5 meslek yüksekokulunun III. yarıyılda, 5 
meslek yüksekokulunun IV. yarıyılda olmak üzere toplam 17 meslek yüksekokulunda bir ders olarak verildiği tespit 
edilmiştir.  1 meslek yüksekokulunda II. ve IV. yarıyılda, 4 meslek yüksekokulunda III. ve IV. yarıyılda olmak 
üzere toplam 5 meslek yüksekokulunda da iki ders olarak verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca peyzaj projeleri okuma, 
hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerin adının birçok meslek yüksekokulunda farklı olduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak, Bologna süreci kapsamında hazırlana İKMEP müfredatlarında aynı kapsamda farklı ders adı, yarıyıl ve 
AKTS’de derslerin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, müfredat güncellemeleri yapılırken meslek 
yüksekokulları genelinde bütünlüğün sağlanabilmesi için ilgili programın bağlı olduğu her meslek yüksekokulundan 
görüş alınarak ve(ya) ilgili program öğretim elemanlarından oluşturulacak heyetin önerileri doğrultusunda derslerin 
adının, kapsamının, olması gereken yarıyıl/yarıyılların belirlenmesinin yararlı olacağı öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Peyzaj Projeleri, Bologna süreci. 

ABSTRACT 

In this study, our aims are investigation of the landscape and ornamental plants program curriculum, in the 
context of the Bologna process,  assessment of lessons of the current situation about understanding preparation and 
evaluation of landscape projects. In Turkey, there are 27 vocational schools, which have Landscape and Ornamental 
Plants Programs. 4 of these 27 vocational schools have their own evening education system. Therefore, all 31 
curriculums of Landscape and Ornamental Plants’ Programmes were targeted for this study. 22 of these curriculums 
were collected. Out of these curriculums, it was found that all vocational schools providing preparing and 
application of landscape projects lessons. According to the findings, 2 vocational school teaches this lessons in the 
1st semester, 2 vocational school teaches this lessons in the 2nd semester, 5 vocational school teaches this lessons in 
the III. semester, 5 vocational school teaches this lessons in the IV. semester and it was found that Landscape 
projects lessons given as one lesson in a total of 17 vocational schools. This lesson is taught in one vocational school 
in the  2nd and IV. semester, and taught in 4 vocational schools in III. and IV. semester and it was found that 
Landscape projects lessons given as 2 lesson in a total of 5 vocational schools. In addition, it was found that the 
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names of this lessons were different in many vocational schools. As a result, it was found that name of this lessons, 
semester of this lessons and ECTS of this lessons was different from each other, prepared within the scope Bologna 
process. In this context, it is necessary to ensure the integrity of all of the vocational schools while curriculum 
updates. It should obtain advice from each vocational school. The name of this lessons, the term and scope should be 
determined with the committee will be formed from the corresponding section of the landscape programme lecturer. 

Keywords: Landscape and Ornamental Plants Programme, Landscape Projects, Bologna process. 

 
GİRİŞ 

İnsanların daha güzel ve sağlıklı bir çevrede yaşama isteklerinin karşılanması konusundaki 

arayışları çevreye duyarlı meslek disiplinlerinin farkındalığının oluşmasına neden olmuştur. Ekolojik 

anlamda yaşanılabilir ve sürdürülebilir çevrelerin tasarlanmasında rol alan peyzaj mimarları bu süreci 

peyzaj tasarım projeleri ile projelendirerek mesleki ve teknik anlamda başarılı uygulamalar 

yapabilmektedirler. Bu noktada peyzaj projelerinin ihtiyaca cevap verecek nitelikte şekillenmiş olması 

çok önemlidir.  

Peyzaj mimarlığı mesleğinin çalışma konularından birisi olan peyzaj tasarımı ile insan–toplum-

doğa ilişkisinin onarılması ve yeniden pekiştirilmesi, bozulmuş olan ekolojik doğal dengenin onarılması 

ve tekrar bozulmayacak biçimde kurulması; kentsel ve kırsal alanlarda çevre düzenleme çalışmaları ile 

insanlar için sağlıklı, rahat ve huzur verici yaşam koşullarına sahip güzel dış ve iç mekânların 

oluşturulması amaçlanmaktadır (Pamay, 1975). Birçok meslek disiplininde olduğu gibi peyzaj 

mimarlığının temelinde de tasarlama eylemi yatmaktadır. Dong (2009)’a göre çevrenin en iyi ne şekilde 

kullanılacağı konusunda ipuçları veren ve yol gösteren peyzaj tasarımında temel hedef, peyzajları ve 

mekânları oluşturma ve değiştirme bağlamında; ekolojik, teknik, sanatsal ve estetik kriterler göz önüne 

alınarak fiziksel stratejiler ve biçimler oluşturmak, bitkisel tasarım ile insan ve çevresi arasında 

sürdürülebilir alışverişi temin etmektir (Yaşar ve Düzgüneş, 2014). 

Peyzaj Mimarları Odası 2006 yılında yayınladığı "Peyzaj Tasarım/Planlama Projeleri ve 

Kontrollük, Danışmanlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi ve Şartnamesi"nde tariflendiği üzere; Peyzaj 

Tasarım Projeleri (Çevre Düzenleme Projeleri), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Mühendislik ve 

Mimarlık Şartnamesi gereği; imarlı alanlarda yapı tarifi (yapının yerleşimi harici) dışında kalan açık ve 

yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; Belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel 

tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, orman içi alanlar, tabiat alanları, taş-maden ocakları, 

çöp alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara 

ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir 

(Anonim, 2006). 

Peyzaj tasarımını diğer tasarım pratiklerinden farklı kılan en önemli unsur tasarımın gerçekleştiği 

alanın ve tasarımda başlıca kullanılan tasarım materyalinin sürekli değişen ve gelişen karakteridir. Peyzaj 
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tasarımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Peyzajlar günden güne, mevsimden mevsime farklı 

koşulların, hatta zaman içinde yeni ve değişik kültürel olguların hâkim olduğu alanlardır. Tasarım ilke ve 

elemanları tasarımın amacına uygun ve başarılı olup olmamasında son derece önemlidir. Peyzaj 

tasarımının başlıca dört temel proje aşaması bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla sörvey, avan proje (ön 

proje), kesin proje ve uygulama projeleridir (Çabuk ve Değerliyurt, 2014). 

Peyzaj tasarımı ve çevre düzenlemesi gibi işlerde Peyzaj Mimarları tarafından yapılan 

tasarımların, ölçekli bir şekilde elde ya da bilgisayar ortamında çizilmesi, projenin gerek sunumunun, 

gerekse çıktısının hazırlanması gibi işlerde Peyzaj ve Süs Bitkileri Programından mezun olan teknikerler 

Peyzaj Mimarları ile birlikte projenin hazırlanması ve akabinde uygulanması aşamalarına müdahil 

olmaktadır. Bu bağlamda aynı dili konuşabilmek için teknikerlerinde proje tasarım süreci ve proje 

aplikasyonunu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu ve buna benzer teknik bilgilerin edinildiği 

proje hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerin ise programdan mezun olacak teknikerlerin eğitim 

döneminde alması kaçınılmaz olmaktadır. 

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımının nasıl yapıldığı peyzaj proje dersi/dersleri 

kapsamında verilmektedir. Aynı şekilde Peyzaj ve Süs Bitkileri Programlarında da peyzaj projeleri 

hazırlama ve aplikasyonuna yönelik dersler kapsamında peyzaj tasarımının şekillenme süreci ve bu 

süreçte gereksinim duyulan teknik bilgiler verilmektedir. Bu çalışmada da, Peyzaj ve Süs Bitkileri 

Programı için Bologna süreci kapsamında hazırlanan müfredatların incelenmesi ve bu müfredatlardan 

yola çıkılarak peyzaj projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerin mevcut durumu 

değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini Türkiye’de kamu ve vakıf üniversitelerinde ön lisans eğitimi veren 

örgün ve ikinci öğretim Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ve bu programın Bologna süreci kapsamında 

hazırlanan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) müfredatları 

oluşturmaktır. Ayrıca ilgili programın müfredatlarında yer alan peyzaj projeleri okuma, hazırlama ve 

aplikasyonuna ilişkin dersler veya eşdeğeri olan dersler de çalışmada kullanılan materyaller arasındadır. 

Eşdeğer dersler saptanırken de, ders içerikleri bu derslerle örtüşen dersler çalışmanın materyali olarak 

kabul edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de ÖSYS–2014 kılavuzunda yer alan Peyzaj ve Süs Bitkileri 

Programları’nın listesi Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Eğitim-Öğretimini veren üniversiteler (ÖSYS, 2014) 
Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Adı Program Adı 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
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Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Ankara Üniversitesi Kalecik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Atatürk Üniversitesi Tortum MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Bartın Üniversitesi Bartın MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Bingöl Üniversitesi Bingöl TBMYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler 

MYO 
Peyzaj ve Süs Bitkileri 

Ege Üniversitesi Bayındır MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Erzincan Üniversitesi Üzümlü MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Gaziantep Üniversitesi Nurdağı MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Iğdır Üniversitesi Iğdır TB MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Kocaeli Üniversitesi Arslanbey MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri (ÖÖ ve İÖ) 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye ASMK MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri (ÖÖ ve İÖ) 
Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Sakarya Üniversitesi Pamukova MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri (ÖÖ ve İÖ) 
Selçuk Üniversitesi Çumra MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Trakya Üniversitesi Havsa MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Uludağ Üniversitesi Orhangazi MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Yalova Üniversitesi Yalova MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri (ÖÖ ve İÖ) 
 
Çalışmada ilk olarak Türkiye’deki üniversitelerde Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı eğitim-

öğretimi veren meslek yüksekokulları ÖSYM kılavuzlarından yararlanılarak araştırılmıştır. Araştırma 

sonucunda saptanan meslek yüksekokullarının web sayfalarından ve ilgili programların öğretim 

elemanlarıyla yapılan görüşmelerden yararlanılarak müfredatlarına ve ders içeriklerine ulaşılmıştır. 

Müfredatlar da incelenirken ilk olarak peyzaj projelerine ilişkin derslerin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Müfredatında ya da ders içeriğinde peyzaj projelerine yönelik ders olan meslek yüksekokulları 

değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan meslek yüksekokulu müfredatları tekrar kapsamlı bir 

şekilde incelenerek peyzaj proje derslerine ilişkin dersin tek yarıyıl mı, yoksa birden fazla yarıyıl mı 

verildiği araştırılmıştır. Bununla birlikte dersin kaç AKTS olduğu da araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 

da elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Türkiye’de 2014–2015 Eğitim Öğretim yılında 1’i vakıf, 24’ü kamu üniversitesi olmak üzere 25 

farklı üniversitede ve 27 farklı meslek yüksekokulu’nda;  27 örgün öğretim (ÖÖ) ve 4 ikinci öğretim (İÖ) 

olmak üzere toplam 31 adet Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının olduğu tespit edilmiştir. İkinci öğretim 

müfredatlarının, bağlı oldukları meslek yüksekokulların örgün öğretim müfredatları ile aynı oldukları 

tespit edilmiştir. Bu nedenle değerlendirmeye sadece örgün öğretim müfredatları alınmıştır. Bu kapsamda 
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da, faal olan 22 örgün öğretim programının müfredatına ulaşılmıştır. Ulaşılan müfredatlar da peyzaj 

projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin ders ya da eşdeğer derslerinin bulundukları yarıyıllar dikkate 

alınarak her meslek yüksekokuluna ait müfredat ayrı ayrı incelenerek Şekil 1’deki veriler elde edilmiştir. 

Proje hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin ders; 2 meslek yüksekokulunda sadece I. yarıyılda, 2 meslek 

yüksekokulunda da sadece II. yarıyılda, 8 meslek yüksekokulunda sadece III. yarıyılda, 5 meslek 

yüksekokulunda da sadece IV. yarıyılda olmak üzere toplam 17 meslek yüksekokulunda bir ders olarak 

verildiği tespit edilmiştir. 1 meslek yüksekokulunda II. ve IV. yarıyılda, 4 meslek yüksekokulunda III. ve 

IV. yarıyılda olmak üzere toplam 5 meslek yüksekokulunda da iki ders olarak verildiği tespit edilmiştir.  

 

  
Şekil 1. Peyzaj projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerinin bulundukları yarıyıllar ve AKTS 

durumu 
 
Proje hazırlama ve aplikasyonuna yönelik ders verildiği yarıyıla göre değerlendirildiğinde; 

I. ya da II. yarıyılda bir ders olarak verildiğinde, bu ders kapsamında öğrenciler edindikleri 

bilgileri yaz dönemindeki mesleki stajlarını yaparken uygulayabilme ve yapacakları uygulamalarla da 

kendilerini geliştirebilme olanağına sahip olabilir. Aynı zamanda sektörde hangi aşamalarda neyin nasıl 

yapıldığını gözlemleyebilme ve bu gözlemleme sonucunda da, kendilerinin hangi düzeyde olduklarını 

fark edebilme olanağına sahip olabilir. Ayrıca sektörel faaliyetleri sırasında yetersiz oldukları ya da 

gereksinim duydukları konuları ise III. yarıyıldan itibaren üniversitedeki eğitim aşamasında giderebilme 

olanağına sahip olabilir. 

III. ya da IV. yarıyılda bir ders olarak verildiğinde, bu ders kapsamında öğrenciler edindikleri 

bilgileri üniversitedeki eğitimlerini tamamlamadan uygulayabilme, yetersiz oldukları konuları fark 

edebilme ve kendilerini geliştirebilme olanağına sahip olamayacaktır. Bu durumda, proje hazırlama ve 

aplikasyonuna yönelik dersin temel eğitimini almış ancak meslekle bütünleştirememiş olarak mezun 

olacaklardır. Mezun olduktan sonra yetersiz kaldıkları konularda kendilerini geliştirmek istediklerinde, ya 

deneme yanılma yoluyla ya da özel eğitimlerle geliştirebileceklerdir. 
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II. yarıyılda birinci ders ve IV. yarıyılda ikinci ders verildiğinde, birinci ders kapsamında 

öğrenciler edindikleri bilgileri yaz dönemindeki mesleki stajlarını yaparken uygulayabilme ve yapacakları 

uygulamalarla da kendilerini geliştirebilme olanağına sahip olabilir. Aynı zamanda sektörde hangi 

aşamalarda neyin nasıl yapıldığını gözlemleyebilme ve bu gözlemleme sonucunda da, kendilerinin hangi 

düzeyde olduklarını fark edebilme olanağına sahip olabilir. Ayrıca sektörel faaliyetleri sırasında yetersiz 

oldukları ya da gereksinim duydukları konuları ise IV. yarıyılda alacakları ders ile giderebilme ve 

kendilerini geliştirebilme olanağına sahip olabilir. 

III. yarıyılda birinci ders ve IV. yarıyılda ikinci ders verildiğinde ise öğrenciler birinci ders 

kapsamında edindikleri bilgileri üniversitedeki eğitimlerini tamamlamadan uygulayabilme, yetersiz 

oldukları konuları fark edebilme ve kendilerini geliştirebilme olanağına sahip olamayacaktır. Proje 

hazırlama ve aplikasyonuna yönelik yetersiz oldukları ya da gereksinim duydukları konuları ise IV. 

yarıyılda alacakları ikinci ders öğrenebilme ve bu ders kapsamında yapacakları uygulamalarla 

geliştirebilme olanağına sahip olabilirler. Her ne kadar gereksinim duydukları bilgileri IV. yarıyılda telafi 

edebilseler de, proje hazırlama ve aplikasyonuna yönelik derslerin temel eğitimini almış ancak meslekle 

bütünleştirememiş olarak mezun olacaklardır. Mezun olduktan sonra yetersiz kaldıkları konularda 

kendilerini geliştirmek istediklerinde, ya deneme yanılma yoluyla ya da özel eğitimlerle 

geliştirebileceklerdir. 

Şekil 1’deki veriler oluşturulurken peyzaj projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerin 

adının birçok meslek yüksekokulunda farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgili müfredatlardaki 

dersler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi peyzaj projeleri hazırlama ve aplikasyonuna 

ilişkin ders/dersler 17 farklı ders adı ile anılmaktadır. 

 
Çizelge 2. Peyzaj projeleri hazırlama ve aplikasyonuna ilişkin derslerin adı ve meslek 

yüksekokulu sayısı 
Dersin Adı Meslek Yüksekokulu Sayısı 
Proje 2 
Proje Değerlendirme 1 
Proje Tekniği 4 
Peyzaj Çizim ve Proje Hazırlama Teknikleri 2 
Proje Hazırlama ve Yönetimi 1 
Proje Hazırlama ve Peyzaj Mimarisi 1 
Peyzaj Projelendirme 1 
Proje Hazırlama Teknikleri 1 
Proje Hazırlama Tekniği 1 
Peyzaj Proje-Çizim Tekniği 1 
Peyzaj Projeleme Tekniği 2 
Peyzaj Projeleri Aplikasyon Tekniği 2 
Proje Uygulamaları 1 
Peyzaj Projelendirme Teknikleri 1 
Peyzaj Çizim ve Proje Hazırlama Tekniği 1 
Peyzaj Projelendirme 2 
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Peyzaj Proje Tekniği 1 
 

Dünyadaki ve Avrupa’daki eğitim sistemi özellikle son yirmi yıldır önemli bir dönüşüm 

sürecinden geçmektedir. Ülkeler, kendi yükseköğretim sistemlerini karşılaştırmak, benzer sorunlara ortak 

çözümler üretmek üzere bölgesel işbirlikleri oluşturmaya başlamışlardır. Bunlardan en kapsamlısı, 

Avrupa bölgesinde ortak bir sistem oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci'dir. Bologna Süreci ilk 

kez 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanları'nın Sorbonne'da 

gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında yayımlanan Sorbonne Bildirgesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bildirgede 

ilk defa Avrupa'da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri geliştirilmiştir. Bu kapsamda en önemli 

uygulama ortak bir Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (ECTS: European Credit Transfer System) 

oluşturmak ve ihtiyaç duyulan derslerin yarıyılları ile birlikte düzenlenmesini sağlamaktır (Dinan, 2005; 

Korkut ve Mızıkacı, 2008; Sağlam ve ark., 2011; Güneş, 2012). 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı için Bologna süreci kapsamında hazırlanan müfredatlar 

incelendiğinde, Bologna sürecine göre ortak bir AKTS oluşturulması hedeflenirken, bu süreçte hazırlanan 

müfredatlarda aynı kapsamdaki derslerin AKTS’lerinde farklılıklar olduğu ve bu derslere ait AKTS’lerin 

2-6 arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Birçok meslek yüksekokulunda da 4 ya da 5 AKTS 

olarak verilmesi uygun görülmüş. 

SONUÇ 

Günümüz koşullarında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’ndan mezun olacak gençlerin peyzaj 

projelerini okuyabilme, projelerdeki mesleki teknik bilgileri uygulamaya aktarabilme ‘uygulatabilme’ 

yanında nitelikli çizimler ve uygulamalar yapabilmelerini ve sektörde yer alabilmelerini sağlayabilmek 

üzere proje okuma, hazırlama ve aplikasyonuna yönelik eğitimin de yükseköğretim sürecinde verilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’de Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda proje okuma, hazırlama ve 

aplikasyonuna yönelik dersi veren 22 farklı meslek yüksekokulunun, 17’sinde bir ders ve beşinde de iki 

ders olarak verildiği tespit edilmiştir. Peyzaj projelerine ilişkin derslerin kapsamının benzer fakat adının 

birçok meslek yüksekokulunda farklı olduğu ve bu kapsamda 17 farklı ders adı kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bazı meslek yüksekokullarında bir ders olarak bazılarında ise iki ders olarak verildiği, aynı 

kapsamdaki derslerin AKTS’lerinde farklılıklar olduğu ve bu derslere ait AKTS’lerin 2-6 arasında 

değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, programa ait müfredat oluşturulurken ve(ya) 

mevcut müfredat üzerinde güncelleme yapılırken, meslek yüksekokulları genelinde bütünlüğün 

sağlanabilmesi için ilgili programın bağlı olduğu her meslek yüksekokulundan görüş alınarak ya da ilgili 

programın öğretim elemanlarından oluşturulacak heyetin önerileri doğrultusunda derslerin adının, 

kapsamının, AKTS’sinin, olması gereken yarıyıl/yarıyılların belirlenmesinin yararlı olacağı 

öngörülmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri 
ve öğrenim türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına devam 
eden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerden araştırmanın veri toplama aracını gönüllü 
olarak, tam ve doğru biçimde yanıtlayan 310 okul öncesi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, 
“Kişisel Bilgi Formu” ile “Problem Çözme Envanteri” aracılığı ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde Mann 
Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; okul öncesi öğretmen 
adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyete ve öğrenim türüne göre anlamlı olarak değişmediği (p>.05); 
ancak sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur (p<.05).  

Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, okul öncesi öğretmen adayı 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine the problem solving skills of preschool teacher in terms of the 
variables “gender”, “the class level” and “education type” (formal education and evening education)”. Sampling of 
the research includes 310 students, in first, second, third, fourth class, attending the program in pre-school education 
of Elementary Education Department of Faculty of Education at Mersin University in Mersin, Turkey. As data 
collection tools, “Personal Information Form”, “Problem Solving Inventory” were used. The data was analyzed by 
using analysis Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test. According to the results, it is obtained that gender 
and “education type” do not significantly affect the problem solving skills of preschool teacher candidates (p>.05). 
The class levels of the preschool teacher candidates caused a meaningful difference in the problem solving skills 
score of preschool teacher candidates (p<.05). 

Key Words: Problem-solving skills, preschool teacher candidates 
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GİRİŞ 

Eğitim ve öğretim süreçlerinde problemler, öğretmen adayları için kaçırılmayacak birer şanstır. 

Öğretmen adayları, mevcut ve olası problemlere alternatif çözüm yolları buldukça akademik benlik 

algıları gelişir. Problemlerin etkili, aktif, doğru ve mantıklı olarak çözülebilmesi için öncelikle problemin 

algılanması, hissedilmesi, tanımlanması, çözüme dair hipotezlerin kurulması, çözüm yollarının 

alternatiflendirilmesi ve çözümün gerçekleştirilmesi gerekir (Duman, 2009). Her problem durumu bir 

diğerinden farklılıklar gösterebilir. Belirli bir durumda, zamanda, konumda, kişide veya örgütte sonuç 

alan bir çözüm seçeneği, aynı problemle karşılaşılan bir başka durumda, zamanda, konumda, kişide veya 

örgütte sonuç alan bir çözüm seçeneği olmayabilir. Bu, hem problemlerin hem de çözümlerinin değişken 

olabileceğini göstermektedir. Bu da problem çözme sürecinin karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Bu 

değişkenlik ve karmaşıklık, probleme çözüm üretmek durumunda bulunanların, problem çözme 

becerisine sahip olmalarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir (Konan, 2013).  

Problemler, genellikle belirsizlik, doğruluk ve gerçekliğinden emin olunmayan durumlarda 

oluşur. Problem, bir kişinin amacına ulaşmasını engelleyen, insan zihnini karıştıran, bireyi rahatsız eden, 

çözümlenmesi gerekli durumdur (Adair, 2000; Bingham, 1983; Duman, 2009; Kalaycı, 2006). Huilt 

(1992), problemi bir ortamdan ya da durumdan daha çok tercih edilen başka bir ortama ya da duruma 

geçiş sırasında kişinin önüne çıkan engeller ya da zorluklar olarak ifade etmiştir. Problemle karşılaşan 

kişi, problemi çözebilmek için problemler karşısında neler yapabildiğini saptar, kendisini tanır. Bir 

problemle başa çıkabilmek için kendini geliştirme ihtiyacı duyar. Problemin kişiyi zorlaması, problem 

çözmeye ilişkin alternatiflerin yaratılmasına ve yaratıcı düşüncenin gelişmesine katkıda bulunur. Bu 

yönüyle de problem çözme önem taşımaktadır (Oğuz, 2012; Oğuz ve Köksal-Akyol, 2012). Problem 

çözme, öğrenmenin temelini oluşturur ve problem durumunun zihinsel açıklamasını içerir (Aydoğan ve 

Ömeroğlu, 2004; Robertson, 2001). Kneeland (2000), olması gereken durumla mevcut durum arasındaki 

farkı ortadan kaldırma çabasını problem çözme olarak ifade etmiştir. Problem çözme, bir amaca ulaşmayı 

hedefleme, bu hedefin karşısına çıkan tüm engelleri yenmeyi kapsayan bir süreç olup kişi hissettiği 

gerginliği engelleri aşmak için uygun yollar bularak problem durumu ortadan kaldırmaya çalışır (Zeytun, 

2010). Problem çözmede, kişinin daha önce öğrendiklerinin içinde konuyla ilgili ne kadar bilgi, alışkanlık 

ve beceri varsa hepsinden yararlanılır, kişi probleme bilimsel bir şekilde yaklaşır. Yani konuyu çözümler, 

parçalara ayırır ve bunlarla ilgili deney, gözlem ve incelemeler yapar (Güney, 2006). Problem çözmede 

standart çözümler yoktur, çünkü her birinde problem durumuyla karşılaşan kişinin kendi kişiliği, 

gereksinimleri, motivasyon unsurları ve bireyler söz konusudur. Problemle karşılaşan kişinin bunu yapıcı 

bir şekilde çözüp çözmek istemediği önemlidir (Bedoyere, 1997). Problemleri çözmek, karmaşık bir 

süreçtir ve her birey bu sürecin her aşamasında gerektiği kadar etkili olamayabilir. Yeterli istek ve 

kararlılığa sahip olmamak, problemi yanlış tanımlamak, gerek teknik ve yeteneklerden mahrum olmak, 

teknikleri etkili bir şekilde kullanamamak, yanlış bir teknik kullanmak, yetersiz ya da doğru olmayan 
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bilgiye sahip olmak, yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri koordine edememek, çözümü etkili bir 

şekilde uygulamaya sokamamak problemlerin çözümünü olumsuz yönde etkiler (Stevens, 1998). 

Okul öncesi öğretmeni, çocukların problem çözme yönünden gelişmeleri için sınıfta ana 

kaynaktır (Bingham, 1983). Okul öncesi öğretmenlerinin sorumlulukları arasında; demokratik, sakin bir 

sınıf ortamı oluşturmak, sahip olduğu tutumlar ile çocuklara örnek olmak ve kendi problem çözme 

becerisi ile çocukların bu becerilerini desteklemek ve onların deneyim kazanmasını saptamak önemli bir 

yer tutar (Özgül, 2009). Erken çocukluk yılları, zihinsel gelişim açısından en kritik dönem olmanın 

yanında, çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmeye başlanması açısından önemli bir 

aşamadır. Aile ve okul bu dönemde gelişim açısından kritik öneme sahiptir. Ancak problem çözme için 

uygun yaşantıları oluşturma ve model olma açısından okul öncesi öğretmenin rolü çok daha önemlidir. 

Okullarda bu becerilerin doğru biçimde kazandırılması öğretmenlerin bu yeterliklere sahip olmasını 

gerektirir (Gürşimşek, Çetingöz ve Yoleri, 2009). Öğretmen, çocuklara problem çözme, bilgiye ulaşma ve 

kullanmayı öğrenmeleri için rehberlik eder (Taşkesenligil, Şenocak ve Sözbilir, 2008). Bir materyalin 

kullanılmasında, bir problemin çözümünde zorlanan bir çocuğa bir öğretmen, arkadaş ya da yetişkin 

desteği gereklidir (Ergün ve Özsüer, 2006). Öğretmenlerin, bağımsız problem çözme yeteneklerinin 

kazanılmasını mümkün kılan çocuklara rehberlikleri üzerinde duyarlı olmaları gerekir. Öğretmenlerin 

problem çözme ile ilgili fırsatlar üzerinde iyice düşünmeleri ve bu fırsatların en etkili bir tarzda problem 

çözme gücünün gelişimine nasıl yararlı olacağı hususunda karar vermeleri gerekir. Öğretmenlerin ve 

çocukların, bir problem durumu olduğu zaman onun farkına varmaları ve aynı anlayışla problemin 

yarattığı engeli aşmaya çalışmaları gerekir. Bir öğretmen, çocuklara özgü problemlerin okul çevresinde 

bulunacağına inanmadıkça; çocukların karşılaştığı problemleri çözmek için gerçek bir istek duymadıkça; 

değerli öğrenmelerin problem çözme sayesinde gerçekleştiğine inanmadıkça ve bu konuda olumlu bir 

tavır takınmadıkça problem çözmeye uygun bir ortam yaratmakta güçlüğe uğrar. Problemlerin 

çözümünde çocuklar tarafından kullanılan türlü yollar üzerinde fikirler elde edebilir ve süreci çocuklar 

için gittikçe fonksiyonel hale getirmek konusunda kendi etkisini işin içine katabilir. Öğretmen, problem 

çözme davranımının, durumun ve problemi çözen kimsenin niteliğine bağlı olarak çocuktan çocuğa ve 

durumdan duruma ne kadar değiştiğini anlayabilir. Böyle bir anlayış, öğretmenin belli çocuklarda 

problem çözme yeteneklerini arttıracak alışkanlıkları, maharetleri ve tavırları gözlemek ve onları 

geliştirmek hususundaki duyarlığını arttırır(Bingham 1983). Bu nedenlerden dolayı okul öncesi 

öğretmenlerin iyi birer problem çözücü olmaları önemlidir ve aday öğretmen oldukları üniversite 

döneminde problem çözme becerilerini geliştirmeleri gerekir.  

Yurt içinde yayınlanan çalışmalar incelendiğinde üniversitede farklı bölümlerde öğrenim 

görmekte olan öğretmen adaylarının, öğrencilerin ve öğretmenlerin problem çözme becerilerinin mezun 

olunan lise türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim düzeyi, ailenin aylık gelir düzeyi, alan (fen-

sosyal), bölüm, mizah tarzı, benlik saygısı, duygusal zeka, genel not ortalamaları arasındaki ilişkinin 
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araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır (Arlı, Altunay ve Yalçınkaya, 2011; Arslan, 2001; Berkant ve Eren, 

2013; Ferah, 2000; Güler, 2006; Gürleyük, 2008; Kasımoğlu, 2013; Katkat, 2001; Kışkır, 2011; Ocak ve 

Eğmir, 2014; Özğül, 2009; Şara, 2012; Traş, Arslan ve Mentiş-Taş, 2011). Problem çözme yönteminin 

eleştirel düşünmeye etkisinin incelendiği (Obay, 2009, Özcan, 2007), kişilik bozukluğu ve problem 

çözme becerisi arasındaki ilişkinin araştırıldığı (Yetiş, 2010) çalışmalar da vardır. Hamide-Karaca, Aral 

ve Karaca (2013), tarafından yapılan okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerisi ve benlik 

saygısının incelendiği araştırmada, öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim düzeyinin problem 

çözme becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı; benlik saygısı ve problem çözme arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri, 

iletişim becerileri, empatik eğilim düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında ilişkinin bulunduğunu 

saptayan araştırmalar da vardır (Kesgin, 2006; Kesicioğlu ve Güven, 2014, Yılmaz, 2011). Yurt dışında 

yayınlanan çalışmalar incelendiğinde, problem çözme eğitiminin problem çözme üzerinde etkisinin 

araştırıldığı (Heppner ve Petersen, 1982), problem çözme becerisi ile akademik başarı, iletişim, benlik 

saygısı, kritik düşünme, yaş, cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği (Corner, 2004; D’Zurilla, Maydeu-

Olivares ve Kant, 1998; Elliott ve Godshall, 1991; Graybill, 1975; Murphy ve Ross, 1987; Uslu ve 

Girgin, 2010; Yenice, 2011), sosyal problem çözme ve öğrenmeyi geliştirmek için grup tartışmasının 

kullanıldığı (Miller ve Nunn, 2001), problem tabanlı öğrenme üzerine (Hmelo ve Cindy, 2004) 

araştırmalar olduğu görülmektedir. Ömeroğlu,  Büyüköztürk, Aydoğan ve Özyürek (2009), TÜBİTAK 

tarafından desteklenen "Okul Öncesi ve 1-5. Sınıflardaki İlköğretim Öğrencileri İçin Problem Çözme 

Ölçeği Geliştirme" adlı proje içeriği ile birlikte okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin çocuklarda 

problem çözme yeteneklerinin gelişimi ve desteklenmesi konusundaki görüşlerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Çocukların problem çözme becerileri geliştirmede öğretmen katılımı ve velilerin desteği 

gerekli olduğunu, öğretmenlerin konuyla ilgili farklı faaliyetlerde bulunarak okullarda çalıştığını, problem 

çözmede bilgi ve uygulamanın gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların eğitiminde ve öğrenme ortamında çocuğa rehber 

olmalarında önemli rolleri bulunmaktadır. İyi bir problem çözücü okul öncesi öğretmeninin bu becerisi, 

okul öncesi çocukların problem çözme becerisini geliştirmektedir ve doğrudan etkilemektedir. Okul 

öncesi eğitim kurumunda çocuğun eğitiminde öğretmen etkisi düşünülürse, bu role ait özelliklerin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada; okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme 

becerilerinde cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim türünün etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri üzerinde cinsiyetin, sınıf düzeyinin 

ve öğrenim türünün etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelindedir. Araştırma modeli, 
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araştırma amacına uygun ve ekonomik bir süreçle, verilerin toplanması ve analizi için gerekli koşulların 

düzenlenmesidir. Tarama modeli, var olan durumu aynen resmetmeyi esas alır (Karasar, 2014). 

Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2010) göre, tarama araştırması, bir grubun 

belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır. Temelde “nedir” ve 

“ne idi”yi bulma amacındadır (Balcı, 2009). 

Çalışma Grubu  

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Mersin il merkezinde bulunan Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıfa devam eden ve gönüllü olan 310 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen 

adaylarının doldurdukları envanterlerin 14 tanesinde eksik işaretlemeler olması nedeniyle envanterlerin 

14’ü değerlendirme dışı bırakılmış ve 310 öğretmen adayının envanteri değerlendirmeye alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada okul öncesi öğretmen adayları hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacı 

tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının problem 

çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Nail Şahin, 

Nesrin H. Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması 

yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Okul öncesi öğretmen adayları hakkında demografik bilgileri elde etmek 

amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu’nda öğretmen adayının cinsiyeti, sınıf 

düzeyi ve öğrenim türüne ilişkin sorular yer almaktadır. 

Problem Çözme Envanteri: Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Nail Şahin, 

Nesrin H. Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılan Problem Çözme Envanteri toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Bu envanterin geçerlik 

çalışmalarının yapıldığı araştırmalarda ölçeğin “problem çözme yeteneğine güven”, “yaklaşma- kaçınma” 

ve “kişisel kontrol” olmak üzere üç faktörden oluştuğunu belirten araştırmalar (Heppner ve Petersen, 

1982; Taylan, 1990; Güçlü, 2003) olduğu gibi “Aceleci Yaklaşım”, “Düşünen Yaklaşım”, “Kaçıngan 

Yaklaşım”, “Değerlendirici Yaklaşım”, “Kendine Güvenli Yaklaşım” ve Planlı Yaklaşım” olmak üzere 

altı faktörden oluştuğunu belirten araştırmalar (Erdoğmuş, 2004; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993) da 

bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bazı araştırmalarda (Ada, Dilekmen, Alver ve Seçer, 2010; Akça ve 

Yaman, 2009; Altuntaş, 2008; Derin, 2006; Efe, Öztürk ve Koparan, 2008; Eves, 2008; Günüşen ve 

Üstün, 2011; Tezel, Arslan, Topal, Aydoğan, Koç ve Şenlik, 2009; Türkçapar, 2009) envanter, boyutları 

dikkate alınmadan, toplam puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bu araştırmada da benzer bir tercihte 

bulunulmuş ve envanter toplam puan üzerinden değerlendirilmiştir.   
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İşlem 

Problem Çözme Envanteri’nin ve Kişisel Bilgi Formu’nun okul öncesi öğretmen adaylarına 

uygulanabilmesi için ilgili dekanlıktan resmi izin alınmıştır. Öğretmen adaylarının derslere devam ettiği 

dönem içerisinde her dersin öğretim elemanından izin alınarak ders başında uygulama yapılmıştır. 

Uygulamaya başlamadan önce öğretmen adaylarına araştırmacının amacı ve envanterle ilgili bir açıklama 

yapılmıştır. Uygulamaya katılmak istemeyen öğretmen adayları uygulamaya katılması için 

zorlanmamıştır. Envanterin uygulama süresi, yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. Envanterin değerlendirme 

süreci, uygulama sonrasında her öğretmen için tek tek yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Analizler, toplam 190 öğretmen adayının Problem Çözme Envanteri’nden aldıkları puanlar ve 

Kişisel Bilgi Formu’yla elde edilen veriler üzerinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Betimsel istatistikler ve normallik testi sonuçlarına göre 

veriler analiz edilmiştir. Normallik testi sonuçları değerlendirilirken Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi 

kullanılmıştır. Normallik testi sonucunda dağılımların normal olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle 

araştırmada non-parametrik testlerden Mann Whitney U-testi ve Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. 

Mann Whitney U-testi, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde 

farklılık gösterip göstermediğini test eder. Kruskal Wallis H-testi ise, ilişkisiz ikiden fazla örneklem 

ortalamasının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılmaktadır 

(Büyüköztürk, 2010).   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde öğretmen adayların cinsiyetinin, 

sınıf düzeyinin ve öğrenim türünün etkisini incelemek amacıyla yapılan bu araştırmanın bulgularına 

aşağıda yer verilmiştir.  

 
 
 

Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre Problem 

Çözme Envanteri’nden aldıkları puanlara ilişkin Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 
Tablo 1 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının Problem Çözme Becerisi 

Envanteri’nden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı olarak değişmediği görülmektedir (U=8.31, 
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p>.05). Bu bulguya göre, okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyetten 

bağımsız olduğu söylenebilir. Ayrıca, okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyetleri dikkate alınmaksızın 

her birinin kendine özgü bir problem çözme becerisinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Ayrıca 

araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre sayıları incelendiğinde kadın 

öğretmen adaylarının sayısının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Kadın öğretmen adayların çoğunluğu 

oluşturması da araştırma bulgusunu etkilemiş olabilir. Yapılan bazı araştırmalar bu araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermektedir. Hamiden-Karaca, Aral ve Karaca (2013) tarafından bir araştırmada cinsiyetin 

okul öncesi öğretmenlerin problem çözme becerilerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı 

bulunmuştur. Okul öncesi öğretmen adayları ile ilgili yapılan başka bir araştırmada da cinsiyetin okul 

öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Zeytun, 2010). Üniversitede farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme 

becerilerinin incelendiği başka bir araştırmada ise, cinsiyete göre problem çözme puan ortalamalarında bir 

farklılık bulunmamıştır (Traş, Arslan ve Mentiş-Taş, 2011). Yapılan farklı araştırmalarda da cinsiyetin 

problem çözme becerisi üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur (Berkant ve Eren, 2013; Çağlayan, 2007; 

Demirtaş ve Dönmez, 2008; Ferah, 2000; Kırılmazkaya, 2010; Kışkır, 2011; Kasımoğlu, 2013; Özgül, 

2010; Tavlı, 2009; Taylan, 1990; Ulusoy, Turan, Tanrıverdi ve Kolayiş, 2012; Üstündağ ve Beşoluk, 

2012).  

Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre Problem 

Çözme Envanteri’nden aldıkları puanlara ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları 

 
Analiz sonuçları, okul öncesi öğretmen adaylarının Problem Çözme Envanteri’nden aldıkları 

puanların sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir (X² (3)= 13.33, p<.05). 

Anlamlı farklılık, birinci sınıf ve ikinci sınıf arasında; birinci sınıf ve dördüncü sınıf arasında; ikinci sınıf 

ve üçüncü sınıf arasında bulunmuştur. Bu sonuca göre sınıf düzeyi arttıkça okul öncesi öğretmen 

adaylarının problem çözme becerilerinin yükseldiği söylenebilir. Üniversitede öğrenim gören fen bilgisi 

öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin incelendiği bir araştırmada da, problem çözme 

becerisi envanteri toplam puanlar açısından sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anlamlı 

farklılık üçüncü ve dördüncü sınıf arasındadır. Dördüncü sınıfların problem çözme puanları üçüncü 

sınıflardan daha yüksektir (Üstündağ ve Beşoluk, 2012). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelendiği başka bir araştırmada da dördüncü sınıfların 

problem çözme puanlarının birinci sınıfların problem çözme puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur 

 
SINIF DÜZEYİ 

 
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
X² 

 
p 

Anlamlı Fark 

Birinci Sınıf 
İkinci Sınıf 
Üçüncü Sınıf 
Dördüncü Sınıf 

79 
72 
87 
72 

132.45 
181.24 
145.78 
166.79 

3 13.334 .004 1-2, 1-4, 2-3 
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(Gültekin 2006). Katkat (2001) tarafından yapılan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelendiği araştırmada ise, sınıf düzeyi yükseldikçe problem çözme 

becerisinin arttığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının problem çözme beceri düzeylerinde ve düşünen, 

değerlendirici, kendine güvenli ve planlı alt boyutlarında, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir fark 

belirlendiği bir araştırma da bulunmaktadır (Ocak ve Eğmir, 2014). Gürleyük’ün (2008) yaptığı 

araştırmada da sınıf düzeyinin problem çözme puanlarında anlamlı bir farklılığa neden olduğu 

bulunmuştur. Zeytun (2010) tarafından okul öncesi öğretmen adayları üzerinde yapılan bir araştırmada, 

ikinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf örgencilerine göre kendilerini  daha fazla problem çözme becerisine 

sahip kişiler olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Buna karşın üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine 

göre problem çözme becerilerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı çalışmalar da bulunmaktadır (Berkant 

ve Eren, 2013; Gürleyük, 2008; Kasımoğlu, 2013; Kışkır, 2011).  

Tablo 3. Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim türüne göre Problem 

Çözme Envanteri’nden aldıkları puanlara ilişkin Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 
Tablo 3’te okul öncesi öğretmen adaylarının Problem Çözme Becerisi Ölçeği’nden aldıkları 

puanların öğrenim türüne göre anlamlı olarak değişmediği görülmektedir (U=1.12, p>.05). Bu bulguya 

göre, okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini öğrenim türünün anlamlı bir şekilde 

etkilemediği yorumu yapılabilir. Ayrıca, öğretmen adaylarının öğrenim düzeyinden bağımsız olarak 

problem çözme becerilerinin geliştiği düşünülebilir. Benzer bir araştırma bu bulguyu desteklemektedir. 

Üstündağ ve Beşoluk’un (2012) yaptığı araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme 

envanterinden aldıkları puanların öğrenim türüne göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.  

 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri ile cinsiyetleri, sınıf 

düzeyleri ve öğrenim türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin öğretmen 

adayının cinsiyetine ve öğrenim türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı (p>.05);  sınıf düzeyine göre 

anlamlı olarak değiştiği bulunmuştur (p<.05) 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. Okul öncesi 

öğretmenliği anabilim dalının birinci sınıf öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini geliştirmek 

ÖĞRENİM TÜRÜ  
n 

Sıra            
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

 
U 

 
 p 

Birinci Öğretim 
İkinci Öğretim 

168 
142 

159.70 
150.54 

26829.00 
21376.00 

1.12 .370 
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ve desteklemek için eğitim programlarına seçmeli ders olarak problem çözme eğitimi eklenebilir. Okul 

öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini olumlu yönde destekleyici eğitim programları 

hazırlanarak problem çözme eğitimin etkililiği araştırılabilir. Okul öncesi öğretmen adaylarının problem 

çözme becerileri ile okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların problem çözme becerileri 

arasındaki ilişki araştırılabilir. Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini geliştirmeye 

yönelik deneysel çalışmalar planlanabilir.  
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ABSTRACT 

A consideration of the theoretical frameworks of outdoor play between different scholars who emphasised 
different approaches and points of emphasis to outdoor play reveals a common pattern of consensus as regards the 
benefits of outdoor play to childhood education, health and development. From Froebel to Smilansky, the variation 
in points of emphasis between the different theorists does not seem to deter or inhibit the fundamental message of 
the profound role of outdoor play in childhood education and development. Although play is generally seen in its 
beneficial values, an added dimension is also given to the ‘green’ aspects of play which finds a suiting echo in 
outdoor play. The context of the risk involved in outdoor play in the UK therefore leads us into a consideration of 
safety and risk within the context of outdoor play in the UK.  

Keywords: risk, safety, outdoor play, child education 

 

1.INTRODUCTION 

Beyond being a spontaneous and enjoyable activity among young children, play contributes 

significantly to a child’s psychological development (Verenikina et al., 2003) and outdoor play does this 

in a greater measure. The ways in which play among children achieves this very important feat in the 

development of children, is a vital aspect of the healthy human society which is little appreciated outside 

the circles of care, and circles of studies relating to child psychology, development and education. This 

importance of outdoor play which is well known to early childhood educators (Verenikina et al., 2003) is 

a worthy area of expository research in the light of factors that affect play such as safety and risk 

(Sandseter, 2007).  

1.1 Background 

Writing in 2009, Mandy Rose, the Creative Director, Multiplatform in Cymru Wales, raised a 

number of issues affecting the health of children in the UK. Among the problems enumerated by her as 

affecting the health, development and wellbeing of children in the UK were obesity and a lack of outdoor 

play (Osmond & Morris, 2009) where it is stated, ‘… all the parents and grandparents interviewed believe 

that children today have lost something that they felt was an important aspect of childhood – the freedom 

to go out and about to play unsupervised at times.’ (Osmond & Morris, 2009, p. 3). This position was 

echoed earlier in a robust publication by the National Children’s Bureau in which the authors were of the 

mailto:hm12398@bristol.ac.uk
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strong opinion that today’s children in the UK have been brought-up to have no interest in the outdoors 

(Maudsley & Lester, 2007). This presents a scenario whereby a combination of factors, possibly including 

the fear of the risks associated with outdoor play, exert such influence in the UK as to relegate outdoor 

play to the position it appears to have assumed in the past years. This insufficient importance accorded 

the benefits of outdoor play in the UK provides the background for this research. 

1.2. Statement of the Problem 

To state succinctly, there appears to be a gap between empirical research findings by 

Morrongiello (2005) and practice, regarding the benefits of outdoor play in the UK. This could be 

attributed to an overemphasis on the risks of outdoor play. This manifests itself in the results of empirical 

research carried-out by different researchers in the UK which tend to show that access and opportunities 

for outdoor play in natural spaces are seriously compromised for children (Moudsley & Lester, 2007). A 

literature review undertaken by Gleave (2008) showed that many researchers think this way (Gleave, 

2008). A more recent (2011) report by the British Toy and Hobby Association lamented the situation of 

deprivation of the benefits of outdoor play to children in the UK (BTHA 2011). It made reference to the 

contents of a UNICEF report on the well-being of children around the globe in which the UK was at the 

bottom of the world’s 21 richest countries. The report itself states that ‘The United Kingdom and the 

United States find themselves in the bottom third of the rankings for five of the six dimensions used.’ 

(UNICEF, 2007, p. 3). These parameters which have much in common with play generally, and outdoor 

play specifically, included; material well-being, health and safety, educational well-being, family and 

peer relations, behaviour and risks as well as subjective well-being. In this list, educational well-being 

and peer relations stand-out as areas where outdoor play is a key factor in promoting child development 

and education. This point was also made at the 2008 Seminar Proceedings by the Countryside Recreation 

Network (Fleurot, 2008). The problem therefore, is one of recognising the comparative advantage 

presented by outdoor play vis-à-vis safety and risk as these affect the development of children in the UK. 

1.3. Objectives of the Research 

 In this paper, I aim to do the following: 

• To explore the concept of play and outdoor play among children with particular focus on the UK 

• To examine and undertake an exposition of the benefits of outdoor play among children with the 
primary goal of highlighting the comparative advantage of outdoor play even with risk in the UK 

• To examine the concepts of safety and risk within the context of outdoor play for children in the 
UK and the actors that play a role regulating risk and safety 

1.4. Importance/Justification 
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The justification for undertaking this research lies in the fact that most writings on child 

development have somehow been unable to muster the required degree of awareness that will be 

necessary for parents, guardians and those in charge of children to open up to outdoor play. Even though 

there have been a good number of writings on the benefits of outdoor play for child development such as 

‘A World Without Play’ (BTHA 2011), ‘School Grounds Literature Review (Casey 2003), ‘Children’s 

Outdoor Play’ (Valentine & McKendrick 1997), ‘Play Wales’ (Gutteridge,  2008) among others, there is 

the need for more specific research and writings in this direction, and this undertaking is an added effort 

with the specific aim of exposing the benefits of outdoor play with the hope of creating greater openness 

and acceptance for the benefit of children in the UK. 

1.5. Hypothesis 

Even though there are considerable concerns bordering on safety of children in outdoor play and 

the risk of harm and other risks involved, the benefits for children engaged in outdoor play outweighs the 

concerns. These benefits which are developmental, social, cognitive, psychological and medical are very 

vital to a meaningful life of optimisation of a child’s potentials. In the context of the UK especially, the 

concern for safety and risk is not justified by the relatively good and safe atmosphere for children 

engaged in outdoor play. This position serves as the working hypothesis of this research. 

1.6. Scope of the Study 

The scope of this research covered envisages children below the age of 14 in the UK. This 

delimitation of substantive scope is vital to the topic of outdoor play since this covers the most vital 

stages of childhood development, which in turn is the idea at the core of the ‘benefits’ which occupy the 

core of the hypothesis of this research. An immense proportion of child psychology and development 

studies focus on this age range, stopping at 14, the eve of young adulthood in the UK. 

1.7. Methodology 

This research adopts a literature based research method. This research method undertakes a 

qualitative engagement of both quantitative data produced by other researchers as well as a qualitative 

analytical discourse on the qualitative works of other researchers in the field of child development that 

addresses outdoor play. The author, I very much desire, to have had the opportunity of engaging in 

empirical data collection especially through the method used by many experts in the field of child 

psychology as it affects listening to children and appraising the impact of outdoor play, called the mosaic 

approach (Clark, 2001). In the face of the practical impossibility of so doing, this work shall engage 

credible sources and literature authored by experts in outdoor play in the UK. Morrongiello engages with 

significant empirical data collection in her published papers involving children and parents (Morrongiello 

et al., 2009; Morrongiello & Mathies, 2007). A similar approach is adopted by a number of writers whose 
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works are used in this research. Froebel’s theory of outdoor play and childhood education also harps on 

the prime importance of outdoor play and contact with nature in child education (Weston, 1998). He is 

echoed by disciples such as Lady Allen, the champion of outdoor education in the UK.  

2. Developmental Benefits of Outdoor Play 

Commenting on the findings of a research conducted in the UK and compiled in 2006, 

Manwarring and Taylor (2006) stated that ‘research into role play and imaginative play in the school 

environment shows that uninterrupted play benefits children’s learning. … freedom to play in the natural 

environment contributes to a child’s development including their physical and emotional well-being and 

learning’ (Manwarring & Taylor 2006, p. 8).  

Commenting on the cognitive benefits of outdoor play, Niklasson and Sandberg (2010) observed 

that ‘’children become more involved and show endurance when they receive access to natural 

environments.’ (Niklasson & Sandberg, 2010, p. 487). The cognitive benefits of outdoor play are 

reflected in the stages of play outlined by Piaget and Smilansky, so that the progress from sensorimotor 

play to games with rules (Piaget), and from functional to games with rules (Smilansky) are a cognitive 

development process enhanced by outdoor play. Thus, children engaged in outdoor play are more likely 

to have greater cognitive development than those not so engaged (Manwaring & Taylor, 2006). 

Medically speaking, outdoor play has the benefit of keeping children healthier than if they were 

not engaged in outdoor play. In a study which looked at the relationship between outdoor play and 

obesity, Burdette and Whitaker, the researchers made the following recommendation based on their 

findings: ‘In the face of the obesity epidemic, it is intuitive to provide a prescription for parents to turn off 

the TV and to encourage their children to play outdoors’ (Burdette & Whitaker, 2005, p. 661). Recent 

research has shown that children in the UK have a greater degree of obesity than children in other 

European countries. Munoz (2009) alludes to other health benefits of outdoor play when she talks of 

blood pressure and cholesterol levels. She says that children with greater access to outdoor activity have 

higher levels of physical activity and levels of good health (Munoz, 2009, p.6).  

Physical fitness and greater resistance to disease is also associated with the engagements of 

outdoor play in the UK, decreased levels of physical activity has been linked to the rise of obesity due to 

what has been described as ‘inequality of access to quality green spaces across the UK’ (Manwaring & 

Taylor 2006, p. 10). Emotional and psychological well-being is another benefit of outdoor play. In what 

Thomas & Thompson (2004) have described as ‘letting off steam, shouting and running, quiet reflection, 

confiding in others and being with family members and pets’ (Manwaring & Taylor, 2006, p.10), outdoor 

play has been proven to enhance the emotional stability of children and thus, their disposition to learn and 

engage in the positive application of social skills. 
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In terms of social skills, outdoor play affords children the opportunity of engaging with their 

peers in a less formal setting where they are more inclined to engage in spontaneous communication with 

their peers. This aids social inclusion, formation of social friendships, language development as well as 

individual and group identity formation (Casey, 2003). A study on play deprivation in 2003 in Wales 

indicated that children suffering from outdoor play deprivation have repressed emotions and reduced 

social skills. This makes them to be violent, anti-social and less prolific in communicating than their peers 

who engage in outdoor play (Hughes, 2003). In addition to this negative effect, outdoor play deprivation 

also has the effect of producing generally negative play behaviours as opposed to where children are 

exposed to outdoor play (Maudsley & Lester, 2007). In this context, outdoor play is very beneficial and 

plays a cardinal role in developing the social skills needed for certain professions requiring a lot of social 

interactive skills. When it comes to the disabled children, outdoor play has the special benefit of affording 

friendship opportunities with other children who are not disabled. In this wise, there is a mutual benefit 

for both the disabled and the non-disabled children through the creation of greater awareness of the idea 

of difference and the acceptance of people who are ‘different’. It has been shown that the more time 

disabled and non-disabled children spent together, the more they were likely to interact and play together 

(Ludvigsen et al., 2005; Manwaring & Taylor, 2006).  

These benefits of outdoor play converge to have a positive effect on childhood education as 

exemplified in the magnificent results produced by the children on whom the idea was used by both 

Froebel and Montessori. In the case of the later, even those children who were considered ‘defective’ 

performed above average to the astonishment of many (Faryadi, 2007; Burnett, 1962). The limited 

allowance given to outdoor play in recent times within the UK would thus seem to deprive children of 

many of these benefits of outdoor play. 

3. Risk, Safety and Play 

Like the definition of play, ‘risk’ defies a unipolar definition and unanimity of the focus in the 

context of childhood play. One perspective to the definition of risk is exemplified by Boyer, who defines 

risk as engagement in behaviours that are associated with some probability of negative outcomes (Boyer, 

2006). This pattern of risk definition has been criticised for taking a perspective that is too narrow and 

which ignores the dual nature of risk. This means that the positive aspects of risk have been relegated to 

the background in defining risk using Boyer’s approach. Little is of the opinion that this depiction of risk 

is not helpful. She sides with Madge and Barker (2007) who would rather define risk as a concept 

encompassing behaviours and activities that can result in both positive and negative outcomes, which are 

socially constructed and varying from one context to another within and across cultural divides. This 

perspective to the definition of risk underlies the probabilistic nature of the positives and negatives 

involved in risky behaviour among children. This makes risk take less of the semblance of a negative 
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danger to be avoided, but a phenomenon requiring management for optimisation of positive results (Ball 

et al., 2008). 

Risky behaviour among children or risky play has been defined to include self-exposure to hazard 

(Sandseter, 2007, p. 238). More applicable to outdoor play is the perspective which sees risk as 

‘attempting something never done before; feeling on the borderline of being out of control-often because 

of height or speed; and overcoming fear’ (Kaarby, 2004 in Sansdeter, 2007 p. 239). Safety is closely 

related to risk as it embodies the natural inclination to protect children from the negative aspects of risk-

taking in play. Of great significance to the discussion on risk and safety in play, are the question and the 

need for a balance so that children can have the developmental benefits of risk taking in play (which 

include social, emotional and health needs) (Gleave, 2008). Risk aversion in the UK has been blamed for 

the continuous shrinking of the spaces for childhood development as the caution culture has dominated 

social and health policy in the UK (Thom et al. 2007). This ‘adult intervention to minimise risk at the 

expense of childhood experience’ Gill 2007, p. 11), is viewed as inhibitive to proper childhood 

development, and is replicated in school curriculum in the UK (Gill, 2007, p. 13). In 1997, there was a 

concern that the negative aspects of risk-taking and outdoor play were on a rise with the increase of 

teenage gangs, crimes involving children (including murder), alcoholism among others (Gill, 1997). This 

dilemma of seeking a balance between risk and safety in play is where the purpose of this research is 

served in attempting to portray the benefits of play and outdoor play in a manner that makes play more 

attractive unlike the fears of society have tended to affect childhood play in the UK. 

3.1. Outdoor Play and Risk/Safety 

The need for a balance of emphasis between the benefits of outdoor play and risk/safety 

perception is another area which comes to the fore in this discourse. This is particularly the case within 

the UK because the ‘risk averse’ perception in society has tended to dominate the airwaves and resulted in 

the decline of outdoor play. 

In making a case for according greater emphasis to outdoor play for children in the UK, one is 

faced with the task of balancing between risk perception and its reality as this affects outdoor play. A 

survey of the opinions of the writings of outdoor play advocates like Play Wales and Play England depicts 

a sense of polarisation between risk perception and reality within the UK. Sandseter thus speaks of the 

‘growing debate on the balance between making sure our children are safe versus letting the children play 

in physically and emotionally stimulating and challenging environments’ (Sandseter, 2007, p. 237). While 

the debate rages, it would seem that the casualty is felt more on the playgrounds as ‘children’s 

opportunities for independent play in natural outdoor spaces ... are slowly being eroded’ (Waters & 

Begley, 2007, p. 365).  
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While the fear of perceived risks dominates the arena, there appears to be a gap between the 

reality of risks and the predominant perception. This trend can prove disadvantageous to the efforts of 

those who try to promote outdoor play in the UK. This also underscores the urgent need to make efforts 

aimed at bridging the gap between the real risks to children engaged in outdoor play and the prevalent 

perception of risk in society. In doing this, it is necessary to address the question of ‘the gap’. How 

extensive is the alleged gulf between risk and risk perception? And what are the practical implications of 

such a trend in British Society? 

Ball talks about a new found interest in accidents and a corresponding drive for safety (Ball, 

2007). He attempts to use some figures representing the percentage of restrictions experienced by about 

500 children engaged in outdoor play. The survey showed a worrying pattern, where between 23% and 

45% of children complained of different degrees of restriction in outdoor play from water to trees to 

bicycle restrictions. Another study carried-out in North-West England by Valentine & McKendrick 

showed that up to 85% of parents showed some degree of reservation about the safety of children, some 

of them expressing concerns about children’s safety due to a number of fears including a concern about 

violent adults, childhood murders, teenage gangs, and juvenile crimes (Valentine & McKendrick, 1997).  

As the authors there rightly captured the situation, these factors have been used to fuel adult fears 

that public space is being overrun by violent and unruly teenagers who are a threat to the personal safety 

of young children (Valentine, 1996).  This has naturally generated the instinct to want to utterly control 

the spheres of operation of children by their parents. The natural effect of this would be a whittling of 

outdoor play and engagement with the natural environment for children.  

While the popular image captivating the minds of parents is one of danger and risk aversion, the 

indices of real risk and harm in the last 30 years has actually decreased in the UK. This point is 

acknowledged by researchers like Valentine who is of the opinion that 30 years ago, the likelihood of 

children being kidnapped or subject to any of the common risks was higher than it currently is. Ironically 

however, outdoor play was more prevalent 30 years ago than it is contemporarily- a twist which would 

seem to hold a rather negative reaction to a positive development for British society (Valentine & 

McKendrick, 1997; Maudsley & Lester, 2007). In our quest to bring the attention of UK society to the 

need for greater involvement and allowance for child involvement in outdoor play, this development 

needs to be placed more persuasively before the public.  

Is it not rather curious that while the risk exposure for children involved in outdoor play in the 

UK declines, it is met with a corresponding decrease in allowances for, and engagement in outdoor play 

for children in the UK? This lends further credence to the assertion of scholars and observers who say that 

UK society has placed too much emphasis on risk rather than the benefits of outdoor play and 

engagement with nature for children in the UK. It goes without say that the natural implication of this 
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trend for the UK is a double jeopardy. This is the case because the immense benefits of outdoor play end-

up being denied to children and the larger society while there are really no real reasons for the risk-

aversion producing the trend. In addition to the loss of these benefits, there is also the exposure of 

children to the same risks discussed in relation to the indoors. In seeking to undertake a ‘balancing act’ 

between risk perception and actual risk in the UK therefore, this research exposes the need to close the 

gap between existing risk and how it is perceived. The balance is decisively in favour of allowing 

children engage in more outdoor play and engagement with the natural environment where this balancing 

is concerned. 

Another key issue relating to outdoor play and risk/safety in the UK relates with safety standards 

of playgrounds where child outdoor play is allowed in the UK. It is clear that there has been general 

improvement of playgrounds within the UK in the recent past, even though the situation was not 

particularly bad. A 2009 release by Norfolk County Council showed that with each improvement of 

school playgrounds within the county, outdoor play witnessed some positive responses. The release states 

that ‘in a survey of schools who had improved their grounds, 65% reported an improved attitude to 

learning, 73% an improvement in behaviour and 64 % a reduction in bullying. 84 % of schools noticed 

improvements in social interaction while 85% reported an increase in health active play’ (Norfolk County 

Council 2009, p. 11).  

Without delving deep into an examination of the situation of particular playgrounds in the UK, it 

suffices to note that the UK has a healthy standard of playground maintenance in the developed world. 

The implication of this is that there should be a corresponding rise in outdoor play and engagement with 

the playgrounds. A distinction needs to be made however, between the general notion of outdoor play as a 

wide construct and outdoor play within school playgrounds as envisaged in the Norfolk case. Regardless 

of the foregoing point, there is need for research into the reasons why outdoor play has not risen 

proportionally to the betterment of playground standards in the UK in the recent past. Could it be the 

same reasons adduced to the points discussed above? 

Whatever the reasons for the default in a corresponding rise in engagement with outdoor play and 

the natural environment in the UK, a consideration of the balance between playground standards and risk 

favours outdoor play in the UK. A greater sense of awareness is thus needed to enable parents, caregivers 

and other relevant persons and authorities appreciate this fact and respond accordingly. It would be in 

agreement with the hypothesis of this study for this fact to be given greater attention so that parents can 

regain the confidence to afford their children the opportunity of deriving the immense benefits of outdoor 

play and engagement with the natural environment within the UK. 

A third consideration in balancing outdoor play with risk/safety is the question of the unique 

position occupied by city dwelling parents and their children. In his construction of ‘the rural idyll’, 
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Valentine presents the image of a relatively safer rural setting, more convenient for outdoor play and 

engagement with the natural environment (Valentine, 1997). Even though his research shows that many 

parents contest his assumption of the relative safety of the rural setting for outdoor engagements as 

contrasted to the urban dwellings, the assumption holds true with many writers. The crowded nature of 

big cities like London and Birmingham makes the outdoor seem too far and cut-off for children for many 

reasons including traffic (Mattson, 2002; Franklin & Connolly, 2003) as well as moral and crime panics 

(Valentine & McKendrick, 1997; Maudsley & Lester, 2007).  

Adult attitude towards children in relation to space is not exactly a cordial one because of the 

contrasting desire for ‘disorder’, ‘loose materials’ on the part of children, and the desire for ‘safety’ and 

‘order’ on the part of adults (Thompson & Philo, 2004; Maudsley & Lester, 2007). This necessarily 

implies that the more space there is in a city, the less will be the likelihood of contact and ‘conflict of 

interests’ between adults and children. Moreover, it is logical that parents and caregivers would keep a 

closer watch, and thus accord less freedom to children in crowded urban settings than in rural settings as 

reflected in the views of Valentine (1997) and other writers (Morrongiello, 2005).  

In the circumstances, it would be quite in order to fall back to enclosed play spaces in schools and 

parks dedicated for the purpose. In this regard, the immense benefits of engagement with the natural 

environment can be simulated through a recreation of the features of the natural environment in such 

controlled play settings. In this respect, it has been argued by Freeman (1995) that play spaces designed 

by adults often neglect the inclusion of less formal play spaces, especially the natural features of the 

outdoor (Freeman, 1995). Munoz proposes a remedy to this situation through the intentional inclusion of 

natural outdoor features in addressing the situation of deteriorating play spaces for children in the UK. 

This twist to the discourse reveals the greater levels of access to ‘wild spaces’ enjoyed by children 

residing in rural areas (Munoz, 2009). 

In trying to strike a balance between the need to allow children in the UK greater access to the 

benefits of outdoor play, the unique situation of children residing in urban areas presents a unique 

obstacle which may not be so easy to wish away. It would be out of place to argue that the populated 

urban centres are places where children can be ‘let off’ with the same degree of ease as the rural areas. In 

pushing the argument made in this research against this obstacle, the modified stance of opting for the 

enhancement of ‘enclosed’ play spaces is taken. It would not be herculean to opt for enhancement of 

these play spaces to include as much natural outdoor features as possible on a long term cost-benefit 

consideration. This would serve to afford children the opportunity to develop those skills and 

competencies which thrive in the outdoor to a considerable degree as advocated by Lady Marjoren Allen 

between the 1940s and the 1960s in relation to UK urban settings.  
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This compromise position is peculiar to the populated urban centres which are most prone to 

denying children the opportunity to engage in outdoor play- and the corresponding threat of obesity and 

the other negatives associated with play and outdoor play deprivation. It would also be in order to suggest 

that parents with the means and ability should not hesitate to take their children to places where they can 

engage with the outdoor for some considerable length of time. 

3.2. Outdoor Play and Regulation 

In calling for greater involvement/engagement in outdoor play for children below 14 in the UK, it 

is also necessary to briefly consider the role played by policy and regulation and how this affects outdoor 

play for children in the UK. The key question is, does play regulation enhance or inhibit the degree of 

engagement in outdoor play for children in the UK? A research by Little in relation to six Early 

Childhood centres showed the relationship between regulation, risk and engagement in outdoor play. She 

argues that ‘factors such as the Early Childhood (EC) regulatory environment, high child-staff ratios, poor 

outdoor environments, fear of litigation and an inadequate understanding of the benefits of risk-taking 

contribute to minimisation of opportunities for risk-taking play’ (Little 2009, p. 1). Can the same or 

similar assertion be made of the UK regulatory environment? Our examination of the regulatory 

environment in the UK does not directly suggest a negative impact on outdoor play of itself. If anything, 

the regulatory framework is structured to encourage play by guaranteeing safety. The results are however 

contrary to this expectation and regulatory posturing.  

Article 31 of the Convention on the Rights of the Child specifically provides that ‘1. State parties 

recognise the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate 

to the age of the child and to participate freely in cultural life and arts. 2. State parties shall respect and 

promote the right of the child to participate fully… and shall encourage the provision of appropriate and 

equal opportunities for … recreational and leisure activity’ (United Nations Convention on the Rights of 

the Child, 1989). This convention was signed by the UK in 1990 and ratified in 1991, and the UK has 

generally been compliant. Ball talks of the difficulty in imagining that anyone would wish to impede 

children from participation in play activities in view of this regulatory posturing (Ball, 2007). 

Regulation per se does not derogate from engagement in outdoor play, except for the reaction of 

those involved as parents and caregivers. It could however be posited that the fear of litigation plays a 

role in determining the level of engagement in outdoor play in the UK. This much is implied by Ball 

(2007) as well as the predominant diction used by RoSPA in its publications. Also, in the absence of any 

particularly distinctive trend of litigation against playground administrators in the UK, the trend of 

decline in outdoor play in the UK cannot be justified on the basis of the fear of litigation- nevertheless 

Ball thinks this fear still plays a role in affecting responsiveness to outdoor play where litigation is 

concerned (Ball, 2007). The quest for a balancing between regulation and outdoor play would therefore 
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appear to be displaced to the realm of perception and supervision by parents, caregivers and playground 

administrators.  

It can be argued that children are made to suffer deprivation of the immense benefits of outdoor 

play on the unfounded fears of the regulatory framework aimed at promoting play. It should be stated 

however, that further research is required to establish more specifically, the impact of the UK regulatory 

framework on engagement in outdoor play in the UK. The resources available to us are not sufficient to 

conclude that the regulatory framework does not exercise an influence on outdoor play in a way that 

diminishes allowance for children to engage with the natural environment.  

In attempting to address the need to allow children greater engagement with the outdoors in the 

face of regulation, it is safe to state that uncertainties in dealing with the law are not sufficient deterrents 

to allowing children to engage in outdoor play. The over cautious and risk-averse disposition of the 

society to outdoor play for children therefore comes across as more harmful to the developmental needs 

of children in the UK. The balance therefore tilts more towards allowing children to engage in outdoor 

play in the natural environment and credible alternatives where this is unavailable as in the case of 

populated urban settings. 

4. RECOMMENDATIONS 

From my critical engagement with the literature, I argue that I argue that three interconnected 

aspects of policy and practice need to be considered: 

• balanced perception on risk 
• better understanding of risk through accessible documentation and policy 
• improved policy development so that outdoor play is more actively promoted and even statutory 

1. Balanced Perception on Risk:  Balanced Publicity on Risk: I believe it would be profoundly 

helpful to encourage balanced publicity on risk and benefits of outdoor play by agencies and bodies 

which make publications relating to outdoor play. An example would be the RoSPA in its website. If the 

alarming publications on risk (which are usually accompanied with harrowing tales of fatalities) are 

balanced by an accompanying column on the true statistical representation of reality in terms of the 

benefits of outdoor play, I believe this will serve to give parents, caregivers and other stakeholders a more 

balanced perspective from which to make judgments on granting allowance to outdoor play and 

engagement with the natural environment for their children.  

2. Better Understanding of Risk: I propose that there should be a purposeful effort aimed at 

making greater publicity on the profound benefits of outdoor play. This recommendation goes a step 

further than the conventional publicity to propose that steps be taken to introduce a policy of 

painstakingly ensuring that special ‘easy to read’ publications are made accessible to parents, caregivers 
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and education regulators to ensure that the benefits of outdoor play are not crowded out by the robust 

media culture of the century. 

3. Improved Policy Development: Finally, I would recommend that steps be taken to introduce 

laws that would support the quest to allow children engage in outdoor play and be allowed access to the 

natural environment in the UK. This law could be crafted in such a way as to embrace the existing loop-

holes I the field. This recommendation is informed by the fact that existing regulation affecting play and 

outdoor play probably has more of a restrictive effect on the degree of engagement in outdoor play and 

contact with the natural environment. 

5. CONCLUSION 

Should children in the UK be allowed greater access to outdoor play and play in natural spaces? 

This research answers in the positive. It can be shocking that the immense benefits of outdoor play are 

dwarfed by the fear of risk and concern for safety in the UK. If the theorisations and struggles for outdoor 

play over the course of a century in the UK is to have its legacy upheld, then it is important at this point to 

bring to public view, the immense benefits of outdoor play and engagement with the natural environment 

for children so as to ‘cut the fear of risk’ to the real proportions it truly represents in the particular case of 

the UK. If denying children of a chance to encounter nature robs them of life’s essence (Munoz, 2009), 

then perhaps it is time to raise the bars in the UK and secure a healthier, happier and more productive 

future by letting the children out once more.   
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ÖZET 

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında, atılganlık düzeyleri ile 
sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişki İstanbul il örneklemi içinde incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 
2008-2009 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin metropol İlçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-
6 yaş grubu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak random atama ile alt sosyo-ekonomik düzeyden 9 okul ve 
üst-sosyo-ekonomik düzeyden 9 okul olmak üzere toplam 18 okul seçilmiştir. Bu araştırmaya belirlenen eğitim 
kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu öğrencilerinden 141’i alt sosyo-ekonomik düzeyden 140’u üst sosyo-
ekonomik düzeyden olmak üzere toplam 281 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın sonucunda toplam sosyal problem 
çözme düzeyi ve arkadaş edinme düzeyi arttıkça, atılganlık düzeyinin de az da olsa arttığı, nesne edinme becerileri 
arttıkça atılganlık düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.      

 Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Problem Çözme Becerileri, Atılganlık,     

ABSTRACT 

In this research, the relation between social problem solving ability and assertiveness level at 5-6 years old 
children who continue to pre-school education foundations has been examined in Istanbul Province sample. The 
universe of the study is composed of 5-6 age group students who continue to pre-school education foundations in 
metropolis districts of Istanbul Province in 2008 – 2009 education year. 18 schools were randomly selected as 
samples, 9 schools were from low socio-economic level and 9 schools were from high socio economic level. Total 
281 students, 141 students who are 5-6 age group students who continue to those education foundations were from 
low socio-economic level, 140 students from schools from high socio economic level participated to the research. 
The following result was found: As far as increasing total social problem solving ability and having friend level, 
dare devilry level increased even in low degree; as far as increasing having object abilities assertiveness level 
decreased. 

Key Words: Pre-school education, social problem solving abilities, assertiveness  
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1.GİRİŞ 

Bireyler, hızla gelişen dünyada doğa ile etkileşimini sürdürürken aynı zamanda duyuşsal, sosyal 

ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Bu gereksinimler, bireyin davranışlarının temelini 

oluşturmaktadır. Bireyler, bu ihtiyaçlarını karşılarken doğal olarak başkalarıyla etkileşim halindedirler. 

Fakat, her birey bu iletişimde istenilen başarıya ulaşamaz (Gültekin, 2008). Zaman zaman çevresindeki 

insanlarla iletişim sorunları ve çatışmalar yaşayabilir. Bireylerin yaşadığı bu çatışmaları çözmesi ve 

çevresindeki insanlarla sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmesi bazı sosyal becerilere sahip olmayı 

gerektirir. 

Bu beceriler bireylerin beğenilen, onaylanan bireyler olmasına, toplum içinde iyi bir konum elde 

etmelerine ve isteklerini yerine getirmelerine imkân sağlar (Acar vd., 2008).  

Çocuğun hayatında önemli bir role sahip olan sosyal beceriler ve yeterlilikler; paylaşma, işbirliği 

yapma, birlikte çalışma, yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle iyi ilişkiler kurma, bir gruba dahil olma, duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilme, özerk davranabilme, problem çözebilme ve haklarını koruma noktasında 

atılgan davranabilme gibi pek çok davranışı içerir. 

Sosyal bir beceri olan problem çözme, bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlükleri yenme 

sürecidir. Bu süreç, şartlara uyarak veya engelleri azaltarak gerginlikten kurtulmanın ve organizmayı bir 

iç dengeye kavuşturmanın yollarını arar. Problem çözme, öğrenilmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi 

gereken bir şeydir. Zaman, çaba enerji ve alıştırma isteyen bir iştir (Bingham, 1998). Problem çözme 

becerisi, diğer beceriler gibi öğrenilebilen bir beceridir. Bu nedenle problemlerin çözümünde gerekli olan 

en önemli şey, problem çözme sürecinin bilinmesidir  (Güçlü, 2003). 

Çocuk,  problem çözmeye imkan verici fırsatlar sayesinde yeteneklerini keşfeder. Karşılaştığı 

güçlükler üzerinde başkalarının bir hüküm vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere çözüm yolları 

bulmak için teşvik edilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği şeyleri yapmaya çalışırken bilgisini, 

anlayışını, beceri ve ihtiyaçlarını da kullanacak bir fırsat bulmuş olur. Ayrıca çocuğun bir kişi olarak 

gelişmesini ve kendine güven duygularının gelişmesini de hızlandırır (Bingham, 1998). 

Sosyal beceri kapsamında önemli olan diğer bir davranış biçimi atılganlıktır.  Alberti ve Emmons 

(2002)  atılganlık davranış biçimini kişinin kendini savunabilmesi, duygularını dürüstçe ve rahatlıkla 

ifade edebilmesi ve başkalarının haklarının çiğnemeden, kendi haklarını kullanabilmesi şeklinde ifade 

etmiştir. 

Bu açıdan bakıldığında, çocuğun sağlıklı ve dengeli bir kişilik yapısı geliştirmesinde; kendi 

davranışlarının sorumluluğunu alması, olumlu ve olumsuz duygularını ifade edebilmesi,  diğerlerinin 

haklarını yok saymadan kendi haklarını koruyabilmesi, kişiler arası ilişkilerdeki problemlerini öfkeye 
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kapılmadan çözebilmesi; atılganlığın ve problem çözme becerilerinin çocuğun hayatında önemli bir yeri 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Karşılaştığı problemlerin üstesinden gelen atılgan bireyler yetiştirmek okul öncesi eğitimin temel 

amaçlarındandır. Bu nedenle okul öncesi eğitime devam eden çocukların atılganlık düzeyleri ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesine gerek duyulmuştur.      

1.1.Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında, 

atılganlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. 5-6 yaş çocuklarının atılganlık düzeylerine yaşın etkisi var mıdır?   

2. 5-6 yaş çocuklarının atılganlık düzeylerine cinsiyetin etkisi var mıdır?   

3. 5-6 yaş çocuklarının atılganlık düzeylerine sosyo- ekonomik düzeyin etkisi var mıdır?   

4. 5-6 yaş çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine yaşın etkisi var mıdır?   

5. 5-6 yaş çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine cinsiyetin etkisi var mıdır? 

6. 5-6 yaş çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine sosyo-ekonomik düzeyin etkisi 

var mıdır? 

7. 5-6 yaş çocuklarının atılganlık düzeyleri ile sosyal problem çözme becerileri arasında 

ilişki var mıdır? 

1.2.Araştırma Modeli 

Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, İstanbul il merkezinde 

bulunan MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu öğrencileri 

oluşturmaktadır.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne danışılarak, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerden gelen öğrencilerin devam ettiği okullar belirlenmiştir. Belirlenen bu okullardan random atama 

ile alt sosyo-ekonomik düzeyden 9 İİköğretim okulu, üst sosyo-ekonomik düzeyden 6 ilköğretim okulu ve 

3 bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 18 okul seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen 5-6 yaş grubu 300 

öğrenci üzerinde veriler toplanmış çeşitli nedenlerle 19 öğrencinin formu değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

İstatistiklerde alt sosyo-ekonomik düzeyden 141, üst sosyo-ekonomik düzeyden 140 toplam 281 

öğrenciden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu araştırmanın verilerini toplamak amacıyla “Atılganlık” ve “Sosyal Problem Çözme” ölçeği 

kullanılmıştır. 
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Atılganlık Gelişim Ölçeği: 

Araştırmada kullanılan Atılganlık Gelişim Ölçeği Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşen 

Kaya (2000)  tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğin geliştirilmesi aşamasında “Rathus Atılganlık 

Envanteri”, Özgüven’in “Davranışları Derecelendirme Ölçeği”, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okul öncesi 

Eğitimi Değerlendirme Formu” ve Yılmaz’ın “ 4-5 Yaş Çocuklarının Gelişim Amaçları Ve 

Kazandırılması Gerekli Davranışlar” ölçekleri dikkate alınmış ve okul öncesi dönemi çocukların 

özelliklerine göre uyarlanmıştır. Bu çalışmada Atılganlık Ölçeğinin iç tutarlılığı “Cronbach Alpha 

Çözümlemesi” ile test edilmiş ve ölçeğin Cronbach Alpha değerleri; 0.81olarak bulunmuştur.  

42 maddeden oluşan Atılganlık Gelişim Ölçeği araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenleri 

tarafından doldurulmuştur. 

Sosyal Problem Çözme Testi 

Sevgi Can Akbaş’ın Okul öncesi Eğitime Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal 

Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi konulu yüksek lisans tezinde kullandığı, Spivack ve Shure'nin  

“Okul Öncesi Kişiler Arası Problem Çözme Testin”den Rubin tarafından türetilmiştir. Sosyal problem 

çözmenin nicel ve nitel boyutlarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. 

Uzman görüşleri alınarak problem çözmeyi ölçen nitelikte olduğu ifade edilen “Sosyal Problem 

Çözme Ölçeği” nin  iç tutarlılığı “Cronbach’s Alpha Çözümlemesi”  ile test edilmiş ve ölçeğin 

Cronbach’s Alpha değerleri; 0.94 olarak bulunmuştur.  

Test iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, nesne edinme (Nesneyi Başkasından Alma ) 

esnasındaki problemleri tarif eden bir dizi hikâyeyi sunmaktadır. Her hikaye bir çocuğun diğer çocuğun 

sahip olduğu oyuncakla oynamak istediğini ve oyuncakla oynamak için yollar düşünmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  İkinci bölümdeki her hikayede ise çocuktan bulunduğu ortama yeni gelen arkadaşı ile 

tanışması ve o arkadaş ile tanışmak için yollar düşünmesi istenmektedir. Nesne edinmedeki problemi 

tanımlayan beş hikaye için eğitimci, çocuğa beş resim göstermiştir. Daha sonra problem durumu ifade 

edilmiştir. Arkadaş edinme ile ilgili durumu tanımlamaya ilişkin bölümde ise eğitimci, üç hikaye için 

çocuğa üç resim göstermiştir. Daha sonra problem durumu ifade edilmiştir. 

 İstatistiksel analizler, bilgisayar ortamında SPSS. 10.0 paket programıyla yapılmıştır. 

Önem düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 1.Öğrencilerin atılganlık ölçeği ve sosyal problem çözme ölçeğinden aldıkları puanlar 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. 
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 2.Öğrencilerin atılganlık düzeylerinin, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik düzey 

değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla, iki grup 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla t Testi Tekniği kullanılmıştır. 

 3.Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal problem çözme becerilerinin, cinsiyet, 

yaş ve sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla, iki grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla Mann 

Witney U-Testi Tekniği kullanılmıştır. 

2.BULGULAR VE TARTIŞMA  

Tablo 1. Yaş Değişkenine Göre Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma Ve t- Testi Sonuçları 

YAŞ N X  SS sd t P 

         5 132 54,90 6,064 267,878 1,632 
 

,104 
 
 6 147 56,05 5,615 277 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin yaş 

değişkenine göre atılganlık düzeyi puanlarının karşılaştırılması sonucunda p<.05 düzeyinde anlamlı 

derecede bir farklılık bulunmamıştır. ( t = -1,632,   P = ,104). Aritmetik ortalama puanları incelendiğinde 

6 yaş öğrencilerin atılganlık düzeyi puanlarının ( X = 56,05) 5 yaş öğrencilerin atılganlık düzeyi 

puanlarından ( X =54,90 ) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak yaş değişkenine 

göre 5 yaş öğrencileri ile 6 yaş öğrencilerinin atılganlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı 

belirtilebilir.  

Literatürde atılganlığın yaşla birlikte artış gösterip göstermediğini araştıran çalışmalar 

incelendiğinde birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yılmaz’ın (1998) 17-18 yaş grupları arasında 

yaptığı araştırmada yaş ile atılganlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Yatağan, 2005). Onur 

(2006), tarafından yapılan lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmada yaş ile atılganlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Onyeizugbo’ nun 

(2003)  yaptığı araştırmada genç erkeklerin daha ileri yaşlarda ki erkelerden daha atılgan olma eğiliminde 

oldukları görülmüştür. 

 Atılgan olma, kişilik özellikleri ve yaşam deneyimleri ile ilişkili olabilmektedir. Çocukların 

yaşlarıyla paralel olarak kişiliklerinin şekillenmesi, yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle sosyal etkileşime girmesi,  

öğrenme deneyimlerinin ve sosyal öğrenmelerinin artması atılgan olma durumlarını etkileyebilmektedir. 

Adalı (2006) yaşla birlikte kişilik özelliklerinin değişmesinin ve hayatı daha iyi tanımış olmanın atılganlık 

düzeyini etkilediğini ifade etmiştir. Ancak bu araştırma da yaşın atılgan olma düzeyini etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Atılganlık Puanlarının Aritmetik Ortalama, 
Standart Sapma ve t- Testi Sonuçları 

 
CİNSİYET 

 
N 

__ 
X 

 
SS 

 
t  

 
sd 

 
P  

   KIZ      140      54,94      5,551 277   -1,616     ,107 
ERKEK      139      56,07      6,103 274,172 

 
Tablo 2 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin cinsiyet 

değişkenine göre atılganlık düzeyi puanlarının karşılaştırılması sonucunda p<.05 düzeyinde anlamlı 

derecede bir farklılık bulunmamıştır. ( t = -1,616,   p = ,107)  Aritmetik ortalama puanları incelendiğinde 

erkek öğrencilerin atılganlık düzeyi puanlarının ( X =56,07) kız öğrencilerin ise atılganlık düzeyi 

puanlarından  ( X = 54,94) yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Arı’ nın (1989) Selçuk Üniversitesi’nden 397 öğrenci üzerinde yaptığı araştırma da, erkeklerin 

kadınlardan daha atılgan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deniz’in (1997) yaptığı araştırmada erkelerin 

kızlara göre daha atılgan olduğu görülmüştür. Adalı’nın (2006) yaptığı araştırmada, atılganlık düzeyleri 

ile cinsiyetleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmadığı ancak kızların erkeklere oranla daha yüksek 

atılganlık puanına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bal (2006) ve Özver’in (2010) yaptığı araştırmada 

atılganlığın cinsiyete göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Okur’un (2008) okul öncesi öğrencileri 

üzerinde yaptığı araştırmada uygulanan programın cinsiyete göre herhangi bir farklılık yaratmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde atılganlığın cinsiyet ile ilişkisini inceleyen ilk araştırmalara 

bakıldığında erkeklerin kızlardan daha atılgan olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda 

ise kız ve erkeklerin atılganlık düzeylerinde bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

günümüzde eğitimli ailelerin sayısının hızla artması sonucunda kızlar üzerindeki baskının azaldığı,  

kızların da atılgan bir kişilik özelliği kazandığı söylenebilir. 

Tablo 3. Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenine Göre Öğrencilerinin Atılganlık Puanlarının 
Aritmetik Ortalama Standart Sapma ve t- Testi Sonuçları 

SOSYO-EKONOMİK 
DÜZEY 

 
N 

__ 
X 

 
SS 

 
t  

 
sd 

 
P  

ALT     141    56,23    6,099        277     2,119      ,035 
ÜST     138    54,76    5,506    275,219 

 
Tablo 3 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin sosyo-

ekonomik düzey değişkenine göre atılganlık düzeyi puanlarının karşılaştırılması sonucunda p<.05 

düzeyinde anlamlı derecede bir farklılık olduğu bulunmuştur ( t = 2,119,   P= ,0,35). Anlamlı farka ilişkin 

aritmetik ortalama puanları incelendiğinde alt sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin atılganlık düzeyi 

puanlarının ( X = 56,23) üst sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin puanlarından ( X =54,76) daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  
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Ailenin sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve içinde yaşanılan toplumun sosyo-kültürel 

yapısının çocukların atılganlık düzeyleri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde 

Bal’ın (2006) benlik algıları ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada sosyo-

ekonomik düzey değişkeninin öğrencilerin atılganlık düzeyini etkilediği, öğrencinin sosyo-ekonomik 

düzeyi arttıkça atılganlık düzeyi puanlarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  Adalı ‘nın (2006) yaptığı 

araştırmada gelir düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının gelir düzeyi düşük olanlara göre daha atılgan 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmada tam tersi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni 

İstanbul’un büyükşehir olmasından ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarını özgür 

bırakamamalarından ve anne-baba ve öğretmen tutumlarından da kaynaklanmış olabilir. Yapılan 

çalışmalarda anne-baba tutumlarının atılganlık düzeyini etkilediği görülmektedir. 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Öğrencilerin Sosyal Problem Çözme Puanlarının Aritmetik 
Ortalama ve  Mann Witnwy U- Testi Sonuçları 

 
          YAŞ  
 

           
           N 

            

           X  

 
M.W.U. 
TESTİ 

 
      P 

 
           5          132          115,18  

 
6426,000 

 
 
,000            6 

          148          163,08 

P<.05 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin yaş 

değişkenine göre toplam sosyal problem çözme puanları karşılaştırılması sonucunda p<.05 düzeyinde 

anlamlı derecede bir farklılık olduğu bulunmuştur. ( u= 6426,000,  P = ,000) Anlamlı farka ilişkin 

aritmetik ortalama puanları incelendiğinde 6 yaş öğrencilerin puanlarının ( X =163,08), 5 yaş öğrencilerin 

sosyal problem çözme puanlarından  ( X =115,18),  daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Literatür incelendiğinde problemlerin çözümün de büyük çocukların,  küçüklere göre daha kısa 

sürede daha iyi bir performans gösterdikleri, önceki deneyimlerinden faydalandıkları ve daha fazla strateji 

kullandıkları sonucuna ulaşılmış olup bu araştırma sonucunu desteklemektedir.  Ramani’nin (2005) okul 

öncesi dönem çocuklarında kooperatif oyun ve problem çözme adlı çalışmasın da büyük çocukların 

küçüklere kıyasla çok daha fazla sayıda blok kullanarak daha karmaşık yapıları daha kapsamlı bir şekilde 

yapabildikleri görülmüştür. Eroğlu’nun (2001) yaptığı araştırma da yaşın çocukların problem çözme 

becerilerinin gelişmesine etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Sosyal Problem Çözme Puanlarının Aritmetik 
Ortalama Ve Mann Witney U- Testi Sonuçları 

 
 CİNSİYET 

 
N 

__ 
X 

M.W.U. 
TESTİ 

 
P 

     KIZ 141 148,36   
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  ERKEK 139 132,53 5600,07   
,101 

P<.05 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin cinsiyet 

değişkenine göre sosyal problem çözme puanlarının karşılaştırılması sonucunda p<.05 düzeyinde anlamlı 

derecede bir farklılık bulunmamıştır. ( u = 5600,07,   p = ,101) Aritmetik ortalama puanları 

incelendiğinde kız öğrencilerin sosyal problem çözme puanlarının ( X = 148,36) erkek öğrencilerin 

puanlarından   ( X =132,53) yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Holmes’in (1997) 4-5 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yaptığı okulöncesi çocuklarının işbirlikçi 

problem çözme etkileşimleri adlı çalışmasında kızlar ve erkekler arasında problem çözme başarısında 

görev farklılıkları olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tchernigova’nın (1995) okulöncesi döneminde 

çocuklarda yap-boz aracılığıyla problem çözme becerilerindeki cinsiyet farklılıklarını incelediği 

araştırmada kızların yap-bozu tamamlamada erkeklerden daha iyi olduğu, erkeklerin deneme yanılma 

stratejisini kullanmalarının kızlara göre daha fazla olduğu, kızların daha fazla ipucu toplama eğiliminde 

olduğu ve ön bilgilerini kullandıkları, erkeklerin motor eylemlerde daha çok konuştuğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Walker vd. (2002)’nin okulöncesi çocuklarının sosyal problem çözme stratejilerinde 

cinsiyetin etkisini incelediği araştırmada kızların verdiği cevapların erkeklerin verdiği cevaplardan daha 

yetkin olduğu ve kızların stratejilerinin daha az sözel veya fiziksel saldırganlık içerdiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  Holmes’in (2003) okulöncesi çocuklarının problem çözme etkileşimlerinde cinsiyet 

farklılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Green vd. (2008) tarafından yapılan araştırmada genel olarak 

kızların ve erkeklerin cevap örneklerinin oldukça benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır Tavlı’nın (2007) 

problem çözme ile ilgili olarak yaptığı araştırmada,  kız ve erkek öğrencilerin hepsinin problem çözmeye 

istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Problemi anlama becerisi, problem üzerinde çalışma ve geriye bakma( 

çözümün değerlendirilmesi) aşamalarında ki sonuçlar karşılaştırıldığında birbirine yakın oranlar çıkmıştır. 

Literatür incelendiğinde cinsiyet ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarının, birbirinden farklı olduğu 

görülmektedir. Bu durum, cinsiyetin yanında, ailenin eğitim ve gelir durumu, çocuğun içinde yaşadığı 

toplumun sosyo- kültürel yapısı, aile tutumları, öğretmenlerin sınıf içindeki tutumları ve çocukların 

problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik davranışları gibi durumların da sosyal problem çözme 

becerilerini etkilemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 6. Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenine Göre Öğrencilerin Sosyal Problem Çözme 
Puanlarının Aritmetik Ortalamama ve  Mann Witnwy U- Testi Sonuçları 

SOSYO-EKONOMİK   
DÜZEY 

 
N 

__ 
X 

M.W.U. 
TESTİ 

 
      P 

ALT 141 113,27   
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ÜST 139 168,12 5960,000 000 

 
Tablo 6 incelendiğinde, araştırmanın örneklemini oluşturan okul öncesi öğrencilerinin sosyo-

ekonomik düzey değişkenine göre sosyal problem çözme becerileri arasında p<.05 düzeyinde anlamlı 

derecede bir farklılık olduğu bulunmuştur ( u=5960,000,  P = 000). Anlamlı farka ilişkin aritmetik 

ortalama puanları incelendiğinde üst sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin puanlarının ( X =168,12), alt 

sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin puanlarından ( X = 113,27) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Sosyal etkinliklerde bulunabilme imkanları çocukların problem çözme yeteneklerinin 

gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu imkanların sağlanabilmesi ise büyük ölçüde ailenin sosyo-

ekonomik düzeyi ile ilgilidir. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, çocuklarının her türlü sosyal 

faaliyetlere katılmasını sağlamakta, fseviyelerine uygun türlü etkinliklere yönlendirmektedir (Eroğlu, 

2001). Bu etkinlikler çocukların öğrenme deneyimlerini arttırmakta, hayal gücünü ve yaratıcılıklarını 

geliştirmekte ve onlara çok yönlü bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu da çocukların problem çözme 

becerilerini geliştirmektedir. Literatür incelendiğinde üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 

problem çözme becerilerinin yüksek olduğu görülmektedir. Akbaş’ın (2005) okul öncesi eğitime devam 

eden ve normal gelişim gösteren 6 yaş grubu çocukların sosyal problem çözme becerilerini belirlemek 

amacıyla yaptığı araştırma sonucunda sosyo-ekonomik düzey arttıkça çocukların sosyal problem çözme 

becerilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Eroğlu’nun (2001) yaptığı araştırmada ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyi ile problem çözme becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ki 

bulgular daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu bağlamda sosyo-

ekonomik düzey arttıkça öğrencilerin problem çözme becerilerinin de arttığı söylenebilir. 

Tablo 7. Okul öncesi Öğrencilerinin Problem Çözme Boyutları Ortalamaları İle Atılganlık Puanı 
Arasındaki Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

                                    

       
    __ 
     X 

 
    
    SS 

  

TOPLAM 
PROBLEM 
ÇÖZME 

ARKADAS 
EDİNME 

NESNE 
EDİNME 

ATILGANLIK 

TOPLAM  
PROBLEM  
ÇÖZME  

16,35 4,643 
r 1    
P .    
N 280    

 
ARKADAŞ 
EDİNME  
  
  

6,27 
 

2,358 
 

r 
 ,893(**) 1   

p 
 ,000 .   

N 280 280   

 
NESNE 
EDINME  
  

           
     
10,14 

 
    
2,637 

r ,915(**) ,682(**) 1  
p ,000 ,000 .  
N 

280 280 280  

  
     

 
     

r ,021 ,038 -,026 1 
p ,723 ,533 ,667 . 
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ATILGANLI
K  
  

55,51 5,849 N 

278 278 278 279 

  
Tablo 7 deki ilişki analizi bulguları incelendiğinde;  toplam sosyal problem çözme ile atılganlık 

arasında (r=0,21),  arkadaş edinme alt boyutu ile atılganlık arasında  (r=,038) düzeyinde düşük ve pozitif 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Nesne edinme alt boyutu atılganlık arasında ise  (r=--,026 ) düzeyinde 

negatif bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Bu bulgulara göre örneklemi oluşturan okul öncesi öğrencilerinin toplam sosyal problem çözme 

becerileri ile atılganlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bu ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı ifade edilebilir.  

Ergül’ün (2008) yaptığı araştırmada müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitiminin 

deney grubundaki öğrencilerin atılganlık becerilerinin arttırılmasında olumlu bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Efe vd. (2008) tarafından yapılan araştırmada futbol hakemlerinin problem çözme 

becerileri ile atılganlık özellikleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmış olup bu 

araştırma sonucunu desteklemektedir. 

Araştırma sonuçları şöyle sıralanabilir.  

6 yaş öğrencilerin atılganlık düzeyleri 5 yaş öğrencilerin atılganlık düzeylerinden daha yüksek 

çıkmıştır. Fakat bu anlamlı derecede bir fark yaratmadığı için yaş değişkeninin atılganlık üzerinde anlamlı 

düzeyde bir etki yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyetin atılganlık üzerinde anlamlı düzeyde bir etki 

yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Üst sosyo-ekonomik düzey ile alt sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin 

atılganlık düzeyleri arasında alt sosyo-ekonomik düzey lehine anlamlı derecede bir farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

6 yaş öğrenciler ile 5 yaş öğrencilerin sosyal problem çözme becerileri arasında 6 yaş lehine 

anlamlı derecede bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeninin sosyal problem çözme 

becerileri üzerinde anlamlı düzeyde bir etki yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Üst sosyo-ekonomik düzey 

ile alt sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin sosyal problem çözme becerileri arasında üst sosyo-ekonomik 

düzey lehine anlamlı derecede bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul öncesi öğrencilerinin toplam sosyal problem çözme becerileri ile atılganlık düzeyi arasında 

pozitif bir ilişki olduğu ancak bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.     

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdakiler önerilir:  
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• Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanacak okul öncesi eğitim programlarında ve ana 

babalara hazırlanacak eğitim programlarında çocukların problem çözme atılganlık 

becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri hazırlanmalı ve programlarda nasıl 

uygulanacağına yönelik gerekli açıklamalar yapılmalıdır.  

• Araştırmacılar 5 – 6 yaş çocuklarında problem çözme ve atılganlık konusunda 

hazırlanacak eğitim programlarının katkılarını ortaya koyacak deneysel araştırmalar 

planlayabilir. 
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THE IMPACT OF STORYBOOK TYPE ON KINDERGARTENERS' LEARNING 

PERFORMANCE 

 
 

Hüseyin KOTAMAN -  Aslı BALCI 
 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the impact of both non-realistic and realistic storybooks on the 
learning performance of Turkish kindergarten children. Eleven children from a public kindergarten, whose age 
ranged between 4 years 8 months and 5 years 11 months participated in the current study. Participants listened to 
non-realistic and realistic stories and responded to questions interrogating their character recollection, event 
recollection, reasoning and problem-solving skills. One week after the first session children were asked the same 
questions in a follow-up session, which measured the persistency of learning. Unrealistic storybooks featured as 
their primary characters animals, which was the only difference from realistic storybooks. Findings reveal no 
statistically significant difference in terms of learning performance. Retention for high degree learning tasks such as 
reasoning and problem solving was stronger for realistic storybooks.       

Key words: Realistic storybooks, unrealistic storybooks, learning performance, kindergarten children. 

 

 

Introduction 

Storybook reading is an educational tool which is widely applied in early childhood education. 

Contributions of storybook reading on children’s language skills, such as the expansion of receptive 

(Chow & Mcbride-Chang, 2003) and expressive vocabulary (Hargrave & Senechal, 2000), improvement 

of sentence and syntactic complexity in speech, increase in the variety of nouns and verbs used in speech 

(Valdez-Menchaca & Whitehurst, 1992) have been well documented. It is also suggested that storybook 

reading contributes to children's socio-emotional development (Aram, & Aviram, 2009) and reading 

acquisition, as storybook reading fosters the development of positive attitudes towards reading in general. 

Beside these cognitive and academic benefits, storybook reading also supports children’s social-

emotional development (Crozier, & Tincani, 2007; Kim, Green, & Klein, 2006; O’sullivan, 2004; 

Bhavnagri, & Samuels, 1996). In summary, storybook reading is an effective educational tool that is 

widely used by early childhood educators to support children’s social, emotional and cognitive 

development, which renders storybook selection particularly important. 

In order to create an effective storybook reading experience, certain characteristics have acquired 

significance. There are certain criteria that instructors have to take into account when they select 

appropritate storybooks that will aid children's social-emotional and cognitive development.  First of all, 
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the structure of the story should be intelligible by children. It should be neither too simple nor too 

complex, and appropriate for the particular age group in question. On the other hand, it is believed that 

storybooks' cover and pages should be durable, while the font used in print should be large enough for 

allowing shared reading. (Gönen, Katrancı, Uygun, & Uçuş, 2011; Sharmir, & Korat, 2006; Wan, Dwyer, 

& Neuman, 2008). These criteria determine the overall quality and suitability of storybooks expected to 

facilitate learning.  

Yet regardless of their quality, most storybooks non-realistic elements such as talking animals, 

things, magic, etc. The presence of such unrealistic elements in children stories is not considered as a 

criterion in storybook selection. It is obvious that talking animals, cars, supernatural and magical events 

are not part of children's real experiences, which suggests that their inclusion in children stories render 

their learning process more difficult, given the fact that they do not correspond to the prior experience and 

knowledge of children.   

Positive impact of prior knowledge and familiarity with story content on children's learning has 

been well documented in literature (Shimpi, Akhtar, & Moore, 2013; Gray, & Brinkley, 2011; Scott, & 

Dienes, 2010). Several studies have shown that prior knowledge facilitates language acquisition and 

learning for infants (Barr, Rovee-Collier, & Learmonth, 2011; Nazzi, Jusczyk, & Johnson, 2000), 

enhance the learning process for preschoolers (Gray, & Brinkley, 2011), and improve concept learning 

performance among preschool and middle school students (Carmichael, & Hayes, 2001; Ziori, & Dienes, 

2008). These studies collectively demonstrate that for all age groups, prior knowledge and familiarity 

contribute to children's learning process. Simply, it is easier to learn when the content is more 

meaningful, just like it is easier to construct new concepts when learners are able to associate new 

information with his or her former knowledge. (Hailikari, Katajavuori, & Lindblom-Ylanne, 2008). 

Carmichael and Hayes (2001) have also suggested that “information that is consistent with prior 

knowledge may receive more attention when preschool children are learning a new category (p. 1080),” 

which shows that children may be more drawn into topics that are familiar. Likewise, Aram, Fine, and 

Ziv (2013) found that children became more active participants when the story content was more familiar. 

Meier (2013) also stated that children consider reading to be a pleasurable and intellectually engaging 

activity when they were exposed to familiar content.  (p. 250). Settings that are intelligible to children on 

the basis of their former experiences in similar circumstances and environments are also believed to aid 

children's ability to draw meaning. (Heller, 2006; Valentine, ). Richert, Shawber, Hoffman, and Taylor, 

(2009) explored the impact of fantastical and realistic characters on the ability of preschoolers to develop 

solutions to novel problems. Several experiments in this regard showed that particularly 3-4 year olds 

were more likely to rely upon realistic characters, as opposed to fantastical characters, when they applied 

their newly acquired knowledge in real-life situations.  Several other studies reached similar findings and 

conclusions, problematizing the use of storybooks containing unrealistic events or characters in children 
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storybooks (Ganea, Canfield, Simons-Ghafari, & Chou, 2014; Ganea, Ma, & DeLoache, 2011; Richert, & 

Smith, 2011; Richert, Shawber, Hoffman, & Taylor, 2009; Ganea, Pickard, & DeLoache, 2008).  

Hence, it is essential to pay attention to the content of storybooks as well as to their formal 

characteristics for ensuring a better learning experience for children. When stories that feature in 

storybooks are congruent with children’s real life experiences, they can trigger children’s prior 

knowledge and contribute positively to their learning process.  To the author's knowledge, no experiment 

has been conducted in Turkey for exploring the impact of storybook content on children’s learning 

process. Furthermore, most of the above-mentioned studies were conducted in laboratory settings as 

opposed to real-life situations.  

This study explores the impact of storybook content on children's learning in Turkey, which was 

carried out in a kindergarten setting, a natural learning environment for kindergarteners. Furthermore, this 

study features children who were exposed to both unrealistic and realistic storybooks, as the purpose of 

research was to compare the relative impact of realistic and unrealistic story content on children's learning 

performance. It looked into children's ability to undertake character and event recall, while comparing 

children's reasoning for assessing each story categories. 

Methodology 

Participants  

Five 4-year-olds (M=4 years 8 months 5.8, range=4.7-4.10) and six 5-year-olds (M= 5 years 4 

months 5.4, range=5.0-5.11) feature in this study, adding up to a total of eleven children. Of the eleven 

children, 5 (45%) were female and 6 (55%) were male. Participants’ maternal mothers' education were: 1 

(9%) elementary school, 3 (27%) high school, and 7 (64%) university graduates. All children came from 

middle class families.   

Materials 

In order to gather data, investigators penned a realistic story.  The story featured a boy who got 

bored and wanted to play, but could not find a playmate to play. He was also denied satisfaction by family 

members because of his inappropriate behavior as he sought to receive attention. The boy eventually 

learned the proper way for participating in a game, enabling him to satisfy his desire to play with friends.  

Investigators also wrote an unrealistic version of this story, where the plot and setting remained the same, 

but the human characters were replaced by rabbits.  

Four early childhood teachers evaluated the stories based on the clarity of themes, educational 

value, illustrations, language quality, age-appropriateness and heading-content compatibility. Generally, 

instructors were pleased with the suitability of the stories, although two instructors voiced their concern 
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regarding their length. However, stories were longer and more complex on purpose, since the goal was to 

measure and compare children's learning performance when exposed to realistic and unrealistic story 

content.  Therefore, investigators did not shorten the original versions. Instructors assigned grades to 

stories out of 10 with respect to their suitability, which yielded an average of 8.5. Additionally, instructors 

were asked to evaluate the equivalence of two versions with respect to word count, number of characters, 

and subject matter. All of the instructors judged in favor of equivalence of the stories.    

Procedure 

Investigators contacted the kindergarten administration and instructor and explained the purpose 

of the study. Both the kindergarten administration and instructor agreed to participate. The instructor then 

informed parents about the nature of the study and asked for their consent after letters of consent were 

received, a senior early-childhood teacher education student, unaware of the purposes of this study, was 

assigned to the kindergarten to read stories to children and gather data.  The stories were read individually 

through whole data gathering process. Eleven children were randomly divided into two groups. One of 

the groups were read the realistic storybook, after which they were asked 10 questions regarding its 

content. The other group was read the unrealistic storybook and also answered ten questions in the end. 

One week later, children were asked the same questions in order to measure the persistence of learning. 

On the third week of the experiment, groups were switched stories. Thus, the group that had been read the 

unrealistic version of the story was now exposed to the realistic storybook and vice versa. One week later, 

children responded to the ten identical questions that had been asked after the first reading session.  

The 10 questions included two character recall questions (what was the name of the main 

character’s sister; what was the name of his brother); three event recall questions (what was main 

character’s sister and mother doing, etc.); three reasoning questions (why did the main character’s friends 

kick him out of the game, etc.), and one problem-solving question (what should we do if we want to join a 

game?) For character recall questions participants received 0 for wrong answers and 1 for right answers. 

For event recall questions participants received 0 for wrong responses, 1 for “somewhat right” responses, 

and 2 for right responses. For example, in reply to the first question “what does Onur want to do?,” 

participants received 1 point if they said that “Onur wanted to play football.” Yet if participants replied 

“he wanted to play,” they received 2 points, since this response indicated generalization. The same 

rationale was applied to reasoning and problem-solving questions. For example, one of the reasoning 

questions was: “why did the main character's friends kick him out of the game?” If the participant 

responded to this by saying “because he was hitting the ball,” the participant received 1 point because 

s/he simply stated a fact. Yet if the response was “because he was disturbing their game,” the participant 

then received 2 points because s/he provided a reason for the outcome. With respect to the problem 

solving question, participants received 2 points if they stated that “we have to ask for permission to join a 

game.” For this question, participants received either 0 or 2 points.  Two judges independently coded 
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100% of the responses, which yielded a %94 agreement (Cohen’s kappa= 0.89). Disagreements were 

resolved through discussion.      

Results 

Series of Wilcoxon Signed Rank test were conducted to compare different measurements of the 

same group. The mean values for the unrealistic story’s event recall responses were 1.45 (SD= 0.87) and 

1.27 (SD=0.94), respectively. Although there was a drop in the number of right answers, this negative 

difference did not reach statistical significance (Z=1.1, p>0.05). The pre-test and post-test mean values 

for the unrealistic story’s reasoning responses were 0.76 (SD= 0.90) and 0.57 (SD=0.87), respectively. 

Although there was a drop in the number of right answers, this negative difference did not reach statistical 

significance (Z=1.35, p>0.05). The pre-test and post-test mean values for the unrealistic story’s character 

recall responses were 0.09 (SD= 0.29) and 0.03 (SD=0.17), respectively. The extremely low mean values 

were a consequence of the fact that there were only three right answers to each question. This dropped to 

one in later measurement (Z=1.14, p>0.05).  Mean values for the problem-solving question were 1.81 

(SD=0.63) and 1.45 (SD=0.93), respectively. Again, the discrepancy and drop between measurements 

was not significant (Z=1.41, p>0.05). Finally, we compared the changes in the overall total. Pre-test and 

post-test Mean values were  0.87 (SD=0.95) and 0.71 (0.93), respectively. The drop in values was 

statistically significant (Z= 2.22, p<0.05). 

Pre-test and post-test mean values for the realistic story’s event recall responses were 1.09 (SD= 

0.94) and 1.03 (SD=0.98), respectively. There was a very small decrease in the number of right answers, 

which negative difference did not reach statistical significance (Z=0.65, p>0.05). The mean values for the 

realistic story’s reasoning responses were same,  0.76 (SD= 0.90). Therefore, we did not conduct 

Wilcoxon to measure the significance of the difference between measurements. Neither did we conduct 

statistical analyses for the realistic story’s character recall responses, because none of the responses were 

right. Mean values for the problem-solving question were 1.82 (SD=0.60) and 1.63 (SD=0.81), 

respectively. Again, the drop between measurements was not significant (Z=1, p>0.05). Mean values for 

the overall total were 0.74 (SD=0.93) and 0.70 (SD=0.92), respectively. Comparison of the overall total 

values revealed that there was not a statistically significant drop from pretest to posttest measurements 

(Z=0.86, p>0.05).  

Investigators conducted series of Mann-Whitney U to compare the results gathered from 

responses given to unrealistic and realistic stories. Pretest mean values for event recall questions with 

respect to unrealistic and realistic stories were 1.45 (SD= 0.87) and 1.09 (SD= 0.94), respectively. 

Although participants received higher points from responses given to the questions involving the 

unrealistic story than those dealing with the realistic story, the difference between the two sets of values 

was not statistically significant (Z= 1.65, p>0.05).  Posttest mean values for event recall questions for 
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unrealistic and realistic stories were 1.27 (SD=0.94) and 1.03 (SD=0.98), respectively. Again, mean 

values for the unrealistic story turned out higher than the realistic story, but there was no statistical 

significance (Z= 1, p>0.05). Pretest mean values for reasoning questions for both stories were same, 0.76 

(SD=0.90), which meant that there was no need for a statistical analysis. On the other hand, posttest mean 

values for unrealistic and realistic stories were 0.57 (SD=0.87) and 0.76 (SD=0.90), respectively. 

Although posttest mean values for the realistic story turned out higher than the unrealistic story, this 

difference did not reach statistical significance (Z= 0.9, p>0.05). The pretest mean values for the character 

recall questions were 0.09 (SD= 0.29) and 0 (SD=0), respectively. The difference was not statistically 

significant (Z= 1.75, p>0.05). A similar pattern held in the responses given to posttest character recall 

questions.  The mean value for the unrealistic story dropped to 0.03 (SD=0.17), while the mean value for 

the realistic story was 0 (SD=0). This difference was not statistically significant either (Z= 1, p>0.05). 

Pretest mean values for the problem solving question were almost equal for the unrealistic and realistic 

stories, 1.81 (SD=0.63) and 1.82 (SD=0.60), respectively. Therefore, investigators did not conduct any 

statistical analyses. On the other hand, there was a difference between the posttest mean values for the 

unrealistic and realistic stories, 1.45 (SD=0.93) and 1.63 (SD=0.81) respectively. However, this 

difference was not statistically significant (Z= 0.49, p>0.05). The pretest mean value for the unrealistic 

story’s overall total was 0.87 (SD=0.95), while it was slightly lower for the realistic story, 0.74 

(SD=0.93). This difference was not statistically significant (Z= 1.08, p>0.05). Pretest mean values for 

unrealistic and realistic stories were 0.71 (SD=0.93) and 0.70 (SD=0.92), respectively. Since the mean 

values were almost the same, there was no need for a statistical analysis. 

Discussion 

The purpose of this study was to compare the impact of unrealistic and realistic stories on 

children’s learning performance. In order to assess children's learning performance, participants 

responded to recall (character and event) questions, reasoning, and problem-solving questions. Compared 

to reasoning and problem-solving questions, recall questions assess a lower-level cognitive skill, since it 

requires children to simply remember and repeat what s/he was told. In reasoning and problem-solving 

questions, however, children are required to process the information they are given and produce their 

own, original responses. Before we move on to evaluate our findings, it must be mentioned that there 

were no realistic books in the classroom at the time of the experiment. On the contrary, most of the books 

contained anthropomorphic animals, suggesting that in terms of storybook reading experience, children 

were more familiar with unrealistic storybooks than realistic ones.  

Our findings revealed that children did not pay much attention to character names other than the 

main character of the story. There were three character recall questions for both stories. This means that 

together with pretest and posttest questions, twelve character recall questions were asked to children. 

There were only 4 correct answers among the 144 responses given by the participants.  Three of them 
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came during the pretest, while one was given during the posttest of the unrealistic story. The rest of the 

questions were unanswered. As opposed to participant performance in character recall, event recall 

questions yielded high mean scores, which suggests that children were more perceptive of the plot and 

theme of the story than the characters featuring in it. This finding is significant, because it implies that the 

fundamental difference between the two storybooks – realistic vs unrealistic on the basis of characters – 

was not as obvious or pertinent to the participants.  

Recent studies have found that realistic storybooks makes a positive contribution to the factual 

learning of children as well as to their ability to translate information acquired from storybooks to real-

life situations. (Ganea, Canfield, Simons-Ghafari, & Chou, 2014; Ganea, Ma, & DeLoache, 2011; 

Richert, & Smith, 2011; Richert, Shawber, Hoffman, & Taylor, 2009; Ganea, Pickard, & DeLoache, 

2008; Harris, 2007). Ganea, Canfield, Simons-Ghafari, & Chou, 2014 have shown that realistic 

storybooks were more effective than storybooks featuring anthropomorphic animals when conveying new 

information to children about animals. They claimed that anthropomorphic animals would not only 

diminish learning potential, but also negatively influence children's conceptual knowledge of animals. 

Similarly, novel studies reveal that realistic storybooks proved to be more effective than unrealistic 

storybooks when children wished to translate the information acquired from stories into real-life settings.  

(Richert, & Smith, 2011; Richert, Shawber, Hoffman, & Taylor, 2009). Novel learning and the ability to 

apply knowledge acquired from stories in real life require more advanced cognitive skills than merely 

recalling and remembering characters and/or events. Our findings did not reveal any statistical difference 

between the unrealistic and realistic story types with respect to these two categories. However, overall 

persistence and longevity of learning was stronger for realistic stories than unrealistic ones. There was a 

significant drop in the mean values for unrealistic storybook scores between the first and second 

measurements, which were not true for the realistic storybook figures.  

The mean values to the recall questions for the unrealistic storybook were higher than the realistic 

storybook, although this did not reach statistical significance.  The same was not true for the reasoning 

and problem-solving questions, which demanded more advanced cognitive skills. Regarding these two 

categories, pretest mean values for both story types were equal, while posttest mean values were higher 

for the realistic storybook. This finding is consistent with former studies that demonstrated the positive 

impact of realistic stories for advanced levels of cognitive learning (Ganea, Canfield, Simons-Ghafari, & 

Chou, 2014; Ganea, Ma, & DeLoache, 2011; Richert, & Smith, 2011; Richert, Shawber, Hoffman, & 

Taylor, 2009; Ganea, Pickard, & DeLoache, 2008). Recall performance, on the other hand, was better for 

the unrealistic storybook, although this did not reach statistical significance either.  This suggests that 

immediate attention may be more important for low level cognitive learning, such as in recall, than for 

high level learning, such as in reasoning and problem-solving. Several studies have already shown that 

that the inclusion of attractive components  such as cued animations and sound effects in stories, 
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improved recall performance, while leading to a decrease in learning performance vis-a-vis inferential 

logic (Trushell, & Maitland, 2005; Trushell, Maitland,  & Burrell, 2003). The addition of fascinating, 

appealing elements may seem useful for acquiring children's attention in the initial phase of learning; yet, 

this may at the same time negatively affect future phases of learning since it may discard concentration, 

effort, and abstraction that are crucial for advanced level of cognitive development (Özbek, & Kotaman, 

2011).      

For advanced level cognitive learning, it may be more important to relating information with facts 

in ones’ mind may be more important. Özbek and Kotaman (2011; 2013) asserted that there are universal 

facts that have been, and will be valid everywhere throughout time. For example 2+3 was equal to 5 

millions of years ago, and it will be equal to 5 millions of years later from now. It is equal to 5 on earth, 

and it is equal to 5 in planets millions of light years away from us because it is a universal fact which 

exists everywhere and all the time. Therefore, it also exists in our minds because we are not free of time 

and space. These facts are embedded in our minds like seeds. Therefore, our minds are wired to prove and 

learn universal facts. However this requires a lot of effort because it is not something we can acquire from 

outside such as name of a storybook character. It is something we have to think and work on. That may be 

the reason for the realistic story’s higher level of persistency because real learning takes time.  

Unrealistic and fantastic storybooks predominate in early childhood education (Pentimonti, 

Zucker, Justice,  & Kaderavek, 2010). There were, in fact, no realistic storybooks in the kindergarten 

where the experiment was conducted.  There are two main reasons in favor of using unrealistic and/or 

fantastic storybooks in early childhood education: first, it is believed that children are attracted to 

fantastical characters; and second, they therefore pay more attention to the stories when they feature 

anthropomorphic figures, increasing the potential for better learning performance (Sobel, & Lilard, 2001; 

Leevers, & Harris, 1999; Lillard, & Sobel, 1999; Lillard, 1996). This study does not support these claims. 

We did not find statistically significant differences between unrealistic and realistic storybooks. In fact, 

there was a significant drop between the first and second measurements for the unrealistic storybook. 

Persistence for the realistic storybook was high especially for higher level learning tasks such as 

reasoning and problem solving. Therefore, along with other scholars such as Ganea, Canfield, Simons-

Ghafari, & Chou, (2014); Ganea, Ma, & DeLoache, (2011); Richert, & Smith, (2011) we also advocate 

more use of realistic storybooks in early childhood education.      

This study has several limitations. First of all, the sample size was small. Therefore, we could not 

undertake more powerful statistical analysis. That is why we have to careful when we are making 

inferences from this study. Second, we did not gather data from parents about their storybook reading 

experiences with children. Future studies need to address this important factor. Since all participants came 

from middle class backgrounds, it would be useful to include participants from different socio-economic 
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backgrounds in future studies.  Finally, future studies which will be carried out in Turkey should include 

fantastical stories, and compare them with realistic storybooks.    
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ÖZET 

Kültürel öğelerin öğretimi hiçbir zaman öğretmenlerin öncelik listesinde önemli bir yer bulmamıştır.  
Türkiye’de ne öğretmen eğitimi programları ne de öğretmen yeterlilikleri tanımlarında kültür ve öğretimi ele 
alınmıştır.  Aslında yabancı dil öğretmenleri kültür öğretimi konusunda donanımlı olmalıdırlar. Bu bağlamda, 
çalışma kültür öğretiminin önemini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. 

Çalışmada Uludağ Üniversitesinden 134 öğretmen adayından ve hem teorik hem de uygulamalı boyutu olan 
‘Dil Becerilerinin Öğretimi ‘ dersinde gerçekleştirilmiştir veri toplanmıştır.  Öncelikle öğretmen adayları 
‘görülebilir’ ve ‘görünemeyen’ (Hinkel, 2014) kültürel kavramların öğretildiği tek oturumlu bir seminere 
katılmışlardır.  Daha sonra bu guruptan kültürel öğeler üzerinde durdukları İngilizce dersleri planlamaları, 
hazırlamaları ve sunmaları istenmiştir.  Bu uygulamadan sonra ise kültür öğretimine olan bakış açıları ve kültürel 
konular ile ilgili seçimleri hakkında bir anket uygulanmıştır. 

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının dil sınıflarında açık bir şekilde kültür 
öğretmeleri gerektiğine inandıkları ortaya çıkmıştır.    Derslerde ‘görülebilir’ ve ‘görünemeyen’ kültürel kavramların 
birbirlerine harmanlanarak öğretilmesi fikrini savunmuşlardır.  Sadece belli kültürlerin, İngiliz veya Amerikan 
kültürü gibi, öğretilmesinden ziyade dünya kültürüne ait değerlerin aktarılması gerektiğini düşünmektedirler.  
Örneğin dünya mutfağı, farklı kültürel bayramlar, yaşam tarzları veya büyük spor olayları gibi konular öğretmen 
adaylarının tercihleri arasında yer almıştır. Sonuç olarak kültür öğretiminin daha bütüncül bir bakış açısı ile ele 
alınıp mutlaka öğretmen eğitimi programlarında yer alması gerektiği fikri ön plana çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür öğretimi, EFL, Öğretmen eğitimi 

ABSTRACT 

Teaching cultural issues has never been popular in the list of teacher priorities. Neither teacher education 
programs nor teacher competencies consider culture and its teaching as an important aspect in Turkey. However, 
foreign language teachers should be equipped to teach culture. In this context, This study emphasizes the 
significance of culture teaching in a comprehensive manner.  

The informants are 134 ELT Student Teachers (STs) from Uludağ University. This study is carried out 
within the ‘Teaching Language Skills’ course which has got both theoretical and practical aspect. The STs are first 
given one session seminar where they are introduced to certain concepts of teaching ‘visible’ and ‘invisible’ culture 
(Hinkel 2014). They prepare and perform lessons on culture. Then, they are given a questionnaire about their 
perception of teaching culture and their preferences of its content.  

STs believe that they should teach culture explicitly to learners. They support the idea that visible and 
invisible cultural elements should be integrated.  They prefer to teach features of global culture rather than visible 

mailto:dyilmaz@uludag.edu.tr
mailto:cigdem.karatepe@gmail.com
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UK/US cultural elements, such as global life style including world cuisine, festivals and sports events.  It is 
concluded that culture teaching requires a more holistic approach where it is integrated to other courses in the 
teacher education program. 

Key Words: Teaching culture, EFL, Teacher education 

 

 

1.INTRODUCTION 

Foreign language teachers are generally expected to learn how to teach culture on their own. 

There are not many studies on how to teach culture in teacher education programs (Schulz et al 2004). 

The literature is rich with studies which investigate culture and its dimensions.  These studies focus on 

ethnographical aspect of communication which emphasizes culture specific structures and formulaic 

expressions such as in-service encounters, speech acts and so on. However there is no agreement on the 

place of culture in the context of foreign language teaching (Schulz 2007). Various studies have 

documented that both foreign language teachers and student teachers (STs) do not receive much training 

in terms of teaching culture and what to teach about culture (Bryd et al 2011, Bryd 2014, Driscol et al 

2013, Hinkel 2014, Schulz 2007). 

Moreover, in foreign language teaching programs, concrete instructional objectives for teaching 

culture have not been stated.   Wilbur (2007) states that STS are not taught how to teach culture.  As a 

result, cultural issues are only touched upon in passing in the process of teaching other language aspects. 

Since the sheer breath of culture concept can be discouraging for teachers, they would not know where to 

start. Therefore, teachers would appreciate some kind of support on this. For this reason, this issue has to 

be considered in the teacher education programs and STs should be assisted to understand the significant 

role of culture in teaching a foreign language. 

A well-defined culture concept in this context will assist language teachers and curriculum 

designers to decide which aspect of culture to focus on. We adapted the definition of culture from Paige et 

al. (2003). 

The process of acquiring the culture-specific and culture-general knowledge, skills and attitude 

required for effective communication and interaction with individuals for other cultures.’ (p. 177).  

Since culture is a dynamic phenomenon, it changes overtime. This alone makes teaching culture 

and preparing teaching materials about it a very challenging task. STs should also gain an understanding 

that learning about culture cannot be completed by taking a couple of courses but it is a lifelong learning 

process. Byram (1997) proposed a set of objectives for developing intercultural awareness of learners. 

They are the attitudes, knowledge, skills of interpreting and relating skills of discovery and interaction 
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and critical cultural awareness and political education. These objectives are far too challenging 

for Turkish EFL learners because they do not have any chances to have a 'real-time interaction' in English 

(Schulz 2007, p.15).   

Thus, it is rather important to determine the objectives that are appropriate in Turkish educational 

context.  This will be possible by selecting and sequencing issues related to 'communicative competence' 

which is proposed by Hymes.  He defines it as ' an aspect of our competence that enables us to convey 

and interpret messages and negotiate meanings interpersonally within specific contexts of culture'. ( 

summarised from Brown (2000)). 

Canale (1983) categorized four different components of communicative competence which are  

1- grammatical competence 

2- discourse competence  

3- sociolinguistic competence  

4- strategic competence. 

When we are concerned about defining the instructional objectives for teaching culture, it is 

necessary to look at the definition of discourse and sociolinguistic competence.   Discourse competence is 

'the ability we have to connect sentences in stretches of discourse and to form a meaningful whole out of 

a series of utterances'. (Brown, (2000) p.247)  Sociolinguistic competence is ' the knowledge of 

sociolinguistic rules of language and of course discourse'.  This type of competence requires an 

understanding of the social context in which language is used.  For this reason, the sociolinguistic aspect 

of language teaching will require a specific attention on culture. 

The present study has adopted a rather pragmatic view of culture following Hinkel (2014). We 

look at culture from two aspects: visible culture and invisible culture. In EFL teaching, the term visible 

culture can be employed to refer to different domains of people's lives. It can be used to refer to 

literature, arts, the architecture (monuments and buildings, e.g. the Eifel Tower, The Empire State 

Building), institutions (e.g. the BBC) and the history of a group of people. Other features of visible 

culture can also include the styles of dress, customs, festivals and other traditions. These aspects of 

culture can be discussed and explained easily in the classroom. It seems that such cultural features are 

those which first come to mind teaching culture (Önalan 2005).  The aspect of globalization will make it 

easy for the teachers and students to have a common knowledge of all the cultural elements. 

Yet another far more complex meaning of culture refers to social norms, world views, beliefs, 

assumptions and value system (e.g. privacy) that influence language in all contexts including in the 

classroom. The invisible culture applies to social cultural belief and assumptions that most people are not 
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even aware of them. Thus cannot examine consciously. For example, politeness is considered as a 

universal concept (Brown and Levinson 1987). But its linguistic and behavioral practice in interaction can 

differ across cultures and languages (Blum-Kulka House and Casper, 1989). It can even show variation 

within a country depending on the individuals' background. Invisible culture knowledge covers culture 

appropriate communication skills which plays an important role in interpersonal communication skills 

and successful interpretive skills (Yule 1996). Interpersonal skills include interactional skills required in 

one-to-one intercultural communication. These skills imply ability to understand and react in a culturally 

appropriate manner.   All these skills are defined within sociolinguistic competence as mentioned 

previously.  Even learners with a high proficiency level may fail to develop sufficient interpersonal and 

interpretive language skills (Karatepe 2001; Blum-Kulka, House and Kasper 1989; Murray 2010).   

The studies carried out in this field showed that although teachers in foreign language teaching 

contexts support the idea of teaching culture, they do not really know how to teach culture. For example, 

the US Social Science Education Consortium (1999) surveyed teachers in the USA and found that 

teachers agreed on teaching culture in general however the survey also revealed that they have no 

conceptual framework of how to teach culture. Teachers reported that topics related to culture were 

presented systematically and superficially and such topics were underrepresented. Likewise in a study in 

Turkey Önalan (2005) reports that a significant majority of teachers ‘gathered around the sociological 

sense of culture emphasizing the traditions or rules that govern the interpersonal relations, familial and 

social relations in a community’ (p. 225). These teachers believed that it was beneficial to incorporate 

cultural information in their classes as they thought the students need to develop a global understanding 

of culture. Teachers rated culture in the 9th place among their top 10 priorities. Their priorities were 

vocabulary and reading. ‘Whatever the reason might be, it was clear that EFL teachers’ positive attitudes 

towards culture did not necessarily bring about its prioritization in their instruction’ (Önalan 2005, p.229).  

Findings of such studies suggest that foreign language teachers should be prepared to teach culture in a 

more comprehensive manner.   

However, Turkish Teacher Education Program for English language Teaching does not include 

any aspect of culture and its teaching methodology (see Higher Education Council- Teacher Education 

Program Curriculum). Moreover, as the prime employer of the graduates and the educational authority, 

the Ministry of National Education does not expect EFL teachers to be able to teach culture as any of the 

teacher competencies (see öğretmen yeterliklikleri http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik 

2. METHODOLOGY OF THE STUDY 

2.1.Informants 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik
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The informants are 134 third year STs studying to become English teachers at the University of 

Uludağ in Bursa.  This study is carried out within the ‘Teaching Language Skills’ course which has got 

both theoretical and practical aspect.  

2.2. The Background Of The Study 

 The course teachers decided to include ‘Teaching Culture’ in the syllabus of the course. They 

believe that this aspect of language has not been dealt in a satisfactory manner. As it has been stated 

previously in the study, this issue needs to be represented in an explicit manner in the program. 

Data Collection 

The data was collected by means of a questionnaire which was given to the STs during class 

hours by the researchers.  It was designed according to the results of a pilot study where STs were asked 

to define culture and provide a list of its dimensions.  In this pilot study,  STs tended to see culture having 

two broad dimensions, global and culture specific mainly UK/US culture.  They also offered various 

cultural themes.  Based on these findings, a questionnaire which consisted of two main parts was 

designed.  The first part contained items about STs’ perception of teaching culture. Their preferences of 

visible culture and invisible cultural elements were also questioned. The second part included lists of 

visible cultural elements such as movies, festivals and celebrities and invisible cultural elements, such as 

use of speech acts, issues of politeness, hospitality and gender differences. STs were asked to indicate 

their choices by putting them in the order of importance. 

2.4. Data Analysis 

The first part of the questionnaire was analysed quantitatively by means of SPSS (version 13). 

Descriptive statistics presented mean scores and percentages. The second part was analysed by counting 

occurrences of each cultural element. Under these two headings the analysis of these are to be presented 

comparatively.  

3. PRESENTATION OF RESULTS 

3.1. Student Teachers’ Perceptions of Culture and Culture Teaching 

In the first part of the questionnaire, descriptive statistics for general results of student teachers’ 

perceptions of cultural elements indicated that they have an average mean rating between 2.20 to 4.49.   

These results show that they have a positive idea about teaching culture though some of them may not 

have a very clear idea of what it means to teach culture.  The responses of the participants to 10 items in 

the questionnaire were computed according to scales.  They were described in percentages.   The first 

item presented that only 70% of the student teachers believe that they should teach culture explicitly.  
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However, 85.9% of the student teachers stated that they should not ignore cultural aspects within their 

English lessons.  These results may suggest that not a large percentage of the student teachers tend to 

teach culture explicitly but they will not miss the opportunity when they come across cultural elements 

within the materials. When we question the matter of teaching culture-specific elements or global culture 

aspects, we realise that they mostly tend to prefer global cultural aspects (90.9%) rather than UK/US 

culture elements (70%). 

Since they were taught about the terms of visible and invisible culture, they were questioned 

about their preferences.  When we analyse the data we realise that they do not prefer to teach only visible 

elements (21.7%) or only invisible elements (14.1%) but the 94% of the students teachers rather prefer to 

integrate elements of both visible and invisible elements. 

Finally, when we ask if they see culture teaching in the classroom only, they do not think that it 

is. (29.8%).  However, they should teach cultural elements according to the situation whenever there is an 

opportunity (88%,  92%) 

3.2. Student Teachers’ Preferences of Cultural Elements 

In this part, STs were asked to state the cultural elements they prefer to teach and put them in the 

order of importance.  The analysis of the second part showed that there was a consistent tendency towards 

some specific issues such as life-style, literature and issues related with socio-linguistics.  Data analysis 

indicated that issues related to life style within the framework of UK/US cultures were popular among 

STs. 

The reason for the popularity of life-style as a cultural element was that STs realised that when 

they were learning a foreign language, they were developing an understanding of the World.  Moreover, 

they were curious about customs, behaviours and beliefs which formed people’s life-style. 

Another popular issue with high occurrence was observed in the invisible part.  These were 

related with issues of socio-linguistics which were highlighted in their teacher education programme.  

Their course teachers also emphasised the importance of these in EFL.  It was also possible that STs were 

influenced by their other instructors during their education.  Among these instructors there were a few 

who were interested in socio-linguistics. 

Finally, in addition to life-style, literature seemed to be the second popular visible culture 

element.  They believed that literature could be a means for presenting culture and language.  One reason 

for this seemed to be five different literature courses they attended in their teacher education programme.  

Another reason could be their own past language learning experience.  

DISCUSSION 
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In general terms, STs perceive culture teaching positively.  This may mean that they are in fact 

ready for further training on how to teach culture.  The fact that they tend to prefer global cultural 

elements rather culture specific aspects indicates that they are aware of the significance of English as a 

lingua-franca in the globalised world.   Almost all of the STs, during the interviews we carried out, state 

that they regard English as a global language. Thus, it is not surprising to find out that they have 

developed such a tendency.  They have already been exposed to the elements of global culture through 

mass media. It is observed that they prefer to integrate both visible and invisible cultural elements rather 

than dealing with them separately.   It appears that they have developed an understanding of the breath of 

culture.  It may be a result of their specific training during the ‘Teaching Language Skills’ course, though 

very limited, where they were introduced the terms visible and invisible culture. 

In the interview, some of the STs expressed their concern that they did not have satisfying 

background knowledge about some cultural elements such as life style and history.   In addition, it may 

not be very easy for the teachers to introduce cultural elements in the classroom.  Moreover, they prefer to 

teach culture whenever they find an opportunity to do so rather than as an isolated lesson subject.  This 

shows that they do not have an understanding of teaching culture as a separate concept.  Some of the STs 

have stated that they have never studied culture explicitly in their own language learning experience.    

CONCLUSION 

It is possible to conclude that the participants of this study are ready for further training on 

teaching culture.  They are aware of the significance of teaching culture in EFL and the distinction 

between global and culture specific elements.  Moreover, they tend to integrate visible and invisible 

cultural elements.  They well realised that they need to gain more knowledge about culture in general and 

also how to teach culture.  If the STs are provided with a model where culture is integrated with EFL 

course, they will have a clear idea of what it means to teach culture and how to do it.  Thus, we need to 

support the existing course programme with a more systematic and explicit culture supplement. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik algılarını 
metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma verileri, 2015 bahar döneminde Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenimlerini 
sürdüren 175 sınıf öğretmeni adayından elde edilmiştir. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan anket formları 
aracılığıyla toplanmıştır. Sınıf Öğretmeni adayları Topluma Hizmet Uygulamaları dersini çeşitli metaforlar 
aracılığıyla açıklamıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının oluşturduğu metaforlar;  gönüllülük, hayırseverlik, gereksizlik 
ve zorunluluk temaları altında toplanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının oluşturduğu metaforlar incelendiğinde, 
Topluma Hizmet Uygulamalarını birden fazla ve farklı metaforlarla açıkladıkları görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Sınıf öğretmeni adayları, metafor, topluma hizmet uygulamaları dersi  

ABSTRACT 

The aim of this study is  to determine of the service learning by prospective classroom teachers’ with 
metaphors. Research data is obtained 175 third and fourth grade prospective teachers studying Canakkale Onsekiz 
Mart University the faculty of education in the academic year of 2015. As a data collecting instrument, semi-
constucted surveys have been applied. The metaphores including  voluntarism, philanthropy, and redundancy and  
requirements that created by the prospective teachers. Prospective teachers generated lots of metaphors that relate to 
service learning.  

Key words: Prospective teachers, metaphors, service learning.  

 

GİRİŞ 

Günümüzde birçok alanda meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler eğitim alanını da doğrudan 

etkilemektedir. Eğitim alanındaki yenilikler toplumun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

düzenlenmektedir(Özden, 2002; Kıncal, 2005). Bu çerçevede,  eğitimin en önemli toplumsal işlevlerinden 

birinin bireyi toplumsallaştırmak, toplumun sürekliliğini sağlamak ve toplumsal değişimi gerçekleştirecek 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

897 

nesiller yetiştirmek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde Yükseköğretim 

kurumlarına önemli görevler düşmektedir(Oğuz, 2004). Eğitim öğretim etkinliklerinin Yükseköğretim 

kurumları aracılığıyla toplumsal beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen düzeyde 

gerçekleştirilmesi öğretmen niteliklerinin artırılmasıyla doğrudan ilişkilidir (Eşki, 2012). Bir başka 

ifadeyle eğitimin dinamik motoru olarak kabul edilen öğretmenlik mesleğinin niteliklerinin artırılması 

gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlara yönelik beklentilerin karşılanmasın da önemli katkılar 

sağlamaktadır (Arcagök, 2011). Yükseköğretim Kurulu bu ihtiyaçlara paralel olarak 2006-2007 öğretim 

yılından itibaren Topluma Hizmet Uygulamaları dersini öğretmen yetiştirme programlarına eklemiştir. 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi aracılığıyla öğrencilerin kişisel ve sosyal becerilerinin farklı 

etkinlikler ve projelerle geliştirilmesi hedeflenmektedir(EÜ, 2008). Bu bağlamda THU’nun bir ayağını 

üniversiteler oluştururken diğer bir ayağını proje ve etkinliklerin yürütüldüğü sivil toplum kuruluşları ve 

kamu kurumları oluşturmaktadır(Arcagök, 2011).  

Alanyazın genel olarak incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları 

dersine yönelik algılarını betimleyen araştırmalara (Gürol ve Özercan, 2010; Çoban, Kaşkaya ve Ağırbaş, 

2010;  Kesten, Elma, Kıroğlu, Uzun, Dicle ve Palavan, 2010; Uğurlu ve Kıral, 2011; Arcagök ve Şahin, 

2013) rastlanmıştır. Buna karşın sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine 

yönelik algılarını ortaya koyan metafor çalışmalarına rastlanmamıştır. Bu araştırmada metaforlar sınıf 

öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına ilişkin 

algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

• Sınıf Öğretmeni Adayları Topluma Hizmet Uygulamalarını hangi metaforlarla açıklamaktadırlar? 

• Topluma Hizmet Uygulamalarına yönelik  metaforlar  ortak özellikler bakımından  hangi temalar 

altında  sıralanabilir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada olgu bilim (fenomenoloji/phenomenology) yöntemi kullanılmıştır. Olgu bilim 

yöntemi, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır. Olgu bilim çalışmaları bir olguya ilişkin bireylerin algıları ve deneyimlerinin ortaya 

çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır(Yıldırım ve Şimşek, 2009). Sınıf Öğretmenliği Anabilim 
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Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları dersini 

deneyimleyerek, yaparak ve yaşayarak öğrendiklerinden araştırmada olgu bilim yöntemi kullanılmıştır.  

Katılımcılar 

Bu çalışma 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 

toplam 175 (122 kız, 53 erkek) sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleşmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının Topluma hizmet Uygulamaları dersine  yönelik 

algılarını belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Birinci bölümde sınıf 

öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarını hangi metaforla ilişkilendirdiklerini belirlemek 

için “ Topluma Hizmet Uygulamaları…………..….gibidir. “ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. İkinci 

bölümde ise  Çünkü……………….” kelimesi ile başlayan bölümü tamamlamaları istenmiştir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarını  hangi metaforlarla 

ilişkilendirdiklerinin gerekçelerini ayrıntılı şekilde öğrenmek amacıyla   

“Çünkü…………………………” kelimesi ile başlayan cümlenin öğrenciler tarafından detaylı şekilde 

doldurulması istenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının doldurduğu formlar doküman olarak araştırmanın 

veri kaynağını oluşturmuştur.  

Verilerin Analizi 

Sınıf Öğretmeni adaylarından toplanan veriler aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak analiz 

edilmiştir (Ocak ve Gündüz, 2006; Saban, 2008) : 

I. Aşama:  Sınıf  öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik 

oluşturdukları metaforlar içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu çerçevede içerik analizi yoluyla 

verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 

2009). Diğer aşamalar bu aşamayla eş zamanlı şekilde gerçekleştirilmiştir.  

II. Aşama: Bu aşamada sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik 

kullandıkları metaforları belirlemek amacıyla sınıf öğretmeni adaylarının formun birinci bölümüne 

verdikleri yanıtlar incelenmiştir. İncelenen yanıtların Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile 

ilişkilendirdiği metaforun açık, anlaşılır bir şekilde ifade edip etmediği incelenmiş, metafor özelliği 

içermeyen ve topluma hizmet uygulamaları dersi ile ilişkili olmayan yanıtlar elenmiştir.  
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III.  Aşama: Bu aşamada sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan metaforlar tekrar gözden 

geçirilerek “metaforun kaynağı”, “metaforun konusu” ve “metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki” 

bakımından detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede benzer özellikler taşıyan metaforlar geçici 

olarak gruplandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bazı sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersine yönelik geçerli metaforlar üretmedikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra bazı sınıf 

öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin konusu ile ilişkili olmayan metaforları 

görülmüştür. Ayrıca Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik oluşturdukları metaforlar ile 

metaforları oluşturma gerekçeleri arasında ilişki kuramayan sınıf öğretmeni adaylarına da rastlanmıştır. 

Bu çerçevede 175 sınıf öğretmeni adayı tarafından oluşturulan 121 metafor kabul edilmiş; 30 sınıf 

öğretmeni adayının oluşturduğu metaforlar ise konuyla ilişkili metafor içermesine rağmen konuyla ilişkili 

mantıksal bir dayanak sunmadığından elenmiştir. Bununla birlikte 10 sınıf öğretmeni adayı tarafından 

oluşturulan metaforlar ise konu dışı metaforlar olduğundan elenmiştir. 14 metafor  ise veri kodlayıcıları 

tarafından hangi temada yer alacağı konusunda uzlaşılmadığından elenmiştir.  

VI. Aşama: Sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan metaforlar ortak özellikler 

bakımından incelenerek çeşitli temalara ayrılmıştır. Bu çerçevede daha önce oluşturulan metafor 

tablosuna bakılarak dört temel tema oluşturulmuş ve katılımcılar tarafından oluşturulan metaforların 

hangi temalar altında toplanacağı belirlenmiştir. Bazı metaforlara birden fazla anlam yüklendiğinden bu 

metaforlar yüklenilen anlama bağlı kalınarak ilgili temaya eklenmiştir. Bununla birlikte doğrudan 

alıntılara yer verilerek metaforlar ve temalar arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan 

dört temel tema ise “hayırseverlik”, “zorunluluk”, “gereksizlik” ve “gönüllük” şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada geçerliğin sağlanabilmesi amacıyla veri analiz süreci detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. Bunun yanı sıra elde edilen bulgular nicel ve nitel olarak bir arada sunulmuştur. 

Araştırmanın güvenirliğinin sağlanmasında veri kodlayıcıları (iki kodlayıcı) arasındaki uyumun 

belirlenmesinde (Cohen  Kappa) uyum değerleri kullanılmıştır. Bu değerler bağlamında çeşitli yorumlar 

yapılmıştır. Uyum değer aralıkları .20 veya .20’den küçükse “zayıf uyum”,  .21 - .40 arasında ise “ orta 

düzeyin altında uyum”, .41- .60 arasında ise “orta düzey uyum”, .61-.80 arasında ise “iyi düzeyde uyum”, 

.81- 1.00 aralığında ise “ çok iyi düzeyde uyum”  şeklinde ifade edilmektedir (Sim ve Wright, 2002; 

Vierra ve Garret, 2005). Bu çerçevede veri kodlayıcılarının ayrı ayrı şekilde oluşturdukları metaforlar ve 

temalar kappa uyum değerleri kapsamında karşılaştırılmış; hangi temada yer alacağı konusunda 

uzlaşılamayan metaforlar kapsam dışı bırakılmıştır.  Araştırmanın birinci temasında  .808, ikinci  

temasında      .727, üçüncü  temasında .705, dördüncü temasında .70 Kappa değerlerine ulaşılmıştır. Bu 

değerler Cohen Kappa değer aralıklarına göre. 71 -. 81 arasında “ iyi düzeyde uyum” değerlerinin ortaya 

çıktığını göstermektedir. 

BULGULAR VE YORUMLAR 
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Bu bölümde, ilk olarak araştırmada elde edilen genel bulgulara değinilmektedir. Daha sonra, sınıf 

öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin olarak bu araştırmada geliştirilen 4 

kavramsal kategori ve her bir kategorinin sahip olduğu özellikler, katılımcıların ürettiği örnek metafor 

imgeleriyle de desteklenerek tanıtılmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular; amaçlarda belirlenen sıra 

temel alınarak verilmiştir: 

Sınıf öğretmeni adaylarının; topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin oluşturdukları 
metaforlar 

Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına, Topluma Hizmet Uygulamaları dersini imgesel olarak 

özdeşleştirdikleri metaforlar sorulmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının özdeşleştirdikleri metaforlar tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Sınıf Öğretmeni Adaylarının; Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine  Yönelik 
Oluşturdukları Metaforlar 

Metafor f Metafor f Metafor f 
Ağaç 6 Doktor 1 Resim 1 
Askerlik 1 Düğün 1 Rüzgar 1 
Ayna 2 Evlilik 2 Susuz Çiçek 1 
Bacasız Sanayi 1 Gazete 1 Toprak 2 
Bahçıvan 1 Öğretmen 1 Turist Rehberi 1 
Balon 2 Kan 1 Vakıf 1 
Bebek 1 Karınca 1 Yunus Balığı 1 
Büyüteç 1 Kitap Kapağı 1 Yağmur 1 
Çocuk 1 Mum Işığı 1 Yaralı Kuş 1 
Deniz Feneri 1 Okul 1 Okyanus 1 
Ahtapot 1 Ecza Dolabı 1 Masal 1 
Anne  1 El 2 Model Üretmek 1 
Aşure 1 Futbol Maçı 1 Rüzgâr Gülü 1 
Ateş Böceği 1 Güneş 8 Tohum 1 
Ay Işığı 2 Hastane 1 Yol 1 
Balık 1 Hava Yastığı 1 Yaratıcı 1 
Bankamatik 1 Işık 1 Yardım Evleri 1 
Bayram  1 İlk Yardım Çantası 1 Vicdan 1 
Bebek 1 Kızılay 2 Masal 1 
Çocuk Gülümsemesi 1 Koltuk 1 Pazarlamacı 1 
Dernek 3 Kuran Kursu 1 Takım Elbise 1 
Arkadaş 1 Ders 1 Uyku 1 
Cezaevi 1  Erik 1 Vatan Görevi 1 
Çırak 1 Fare 1 Muhtar 1 
Çiğ Köfte 1 İşçi 3 Bozuk Telefon 1 
Çürük Elma 1 İşkence 1  Sokak Lambası 2 
Arkadaş 1 Kalp 1 Teneke 1 
Karınca 1 İş 1 Uçak Kursu 1 
Ağustos Böceği 1 Kâbus 1 Çaycı 1 
Pazartesi 1 Kadın 1   
Akıllı Tahta 1 Kangren 1   
Arı 1 Kontörsüz Telefon 1   
Civciv 1 Kumbara 1   
Çekirdek 1 Serap 1   
Dilenci 1 Oyun 1   
    Toplam  121 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi sınıf öğretmeni adaylarının; topluma hizmet uygulamaları dersini 121 

imgesel metaforla özdeşleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adayları; topluma hizmet 

uygulamaları dersini en çok güneş (8), ağaç  (6), dernek (3) ve işçi (3), metaforlarıyla özdeşleştirdiği 

görülmektedir.  Bununla birlikte Sınıf öğretmeni adayları topluma hizmet uygulamalarını “civciv, arı, 

kâbus, yol, tohum” gibi metaforlarla da özdeşleştirmiştir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının; topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik oluşturdukları temalar 

Sınıf öğretmeni adaylarının; topluma hizmet uygulamalarına ilişkin oluşturdukları metaforlar 

temalaştırılarak tablo 2’ de belirtilmiştir. 

Tablo 2: Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Oluşturulan Temalar 

Tema  f      % 
Hayırseverlik   43 35.2 
Gönüllülük   39 31.2 
Zorunluluk   21 17.2 
Gereksizlik  19 15.7 
       Toplam  122 100 

 
Tablo 2’de sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan metaforlar, 4 tema altında toplanmıştır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının oluşturdukları metaforların %35.2’sinin  hayırseverlik uygulaması teması, 

%31.9’unun zorunluluk teması ,%17.2’sinin gönüllülük teması, % 15.7’sinin gereksizlik teması altında 

yer aldığı görülmektedir.  

 Sınıf öğretmeni adayları tarafından “hayırseverlik” teması altında 43 metafor oluşmuştur. Bu 

metaforlar tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Hayırseverlik Teması 

Metafor f Metafor f Metafor f 
Ahtapot 1 Ecza Dolabı 1 Masal 1 
Anne  1 El 2 Model Üretmek 1 
Aşure 1 Futbol Maçı 1 Rüzgâr Gülü 1 
Ateş Böceği 1 Güneş 8 Tohum 1 
Ay Işığı 2 Hastane 1 Yol 1 
Balık 1 Hava Yastığı 1 Yaratıcı 1 
Bankamatik 1 Işık 1 Yardım Evleri 1 
Bayram  1 İlk Yardım Çantası 1 Vicdan 1 
Bebek 1 Kızılay 2 Masal 1 
Çocuk Gülümsemesi 1 Koltuk 1   
Dernek 3 Kuran Kursu 1   
    Toplam 43 

Tablo 3’te görüldüğü gibi sınıf öğretmeni adayları Topluma Hizmet Uygulamaları dersini 

“hayırseverlik” teması  altında toplanan metaforların ağırlıklı olarak  Güneş (8), Dernek (3), Ay Işığı (2), 

El (2), Kızılay (2) metaforlarından oluştuğu ortaya çıkmaktadır.  Sınıf öğretmeni adayları tarafından 

oluşturulan metaforlarda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin sınıf öğretmeni adayları tarafından 
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toplumdaki bireylerin veya Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan bir ders olarak 

algılanmaları ortaya çıkmaktadır.   

 Sınıf öğretmeni adayları tarafından “gönüllülük” teması altında 39 metafor oluşmuştur. Bu 

metaforlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Gönüllülük Teması 

Metafor f Metafor f Metafor f 
Ağaç 6 Doktor 1 Resim 1 
Askerlik 1 Düğün 1 Rüzgâr 1 
Ayna 2 Evlilik 2 Susuz Çiçek 1 
Bacasız Sanayi 1 Gazete 1 Toprak 2 
Bahçıvan 1 Öğretmen 1 Turist Rehberi 1 
Balon 2 Kan 1 Vakıf 1 
Bebek 1 Karınca 1 Yunus Balığı 1 
Büyüteç 1 Kitap Kapağı 1 Yağmur 1 
Çocuk 1 Mum Işığı 1 Yaralı Kuş 1 
Deniz Feneri 1 Okul 1 Okyanus 1 
    Toplam 39 

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi “gönüllülük” teması altında toplanan metaforlar genel olarak ağaç (6), 

ayna (2), balon (2) ve toprak (2) metaforudur. Sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan 

metaforlarda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin sınıf öğretmeni adayları tarafından toplumsal ve 

sosyal yaşamla ilgili bilgi birikimlerini artırıcı bir ders olarak algıladıkları ortaya çıkmaktadır.   

Sınıf öğretmeni adayları tarafından “Zorunluluk” teması altında 21 metafor oluşturmuştur. Bu 

metaforlar Tablo 5’de sunulmuştur.  

Tablo 5: Zorunluluk Teması 

Metafor f Metafor f Metafor f 
Arkadaş 1 Ders 1 Pazarlamacı 1 
Cezaevi 1  Erik 1 Takım Elbise 1 
Çırak 1 Fare 1 Uyku 1 
Çiğ Köfte 1 İşçi 3 Vatan Görevi 1 
Çürük Elma 1 İşkence 1 Muhtar 1 
Arkadaş 1 Kalp 1 Bozuk Telefon 1 
Karınca 1     
    Toplam 21 

 
Tablo 5’te görüldüğü gibi “zorunluluk” teması altında toplanan metaforların bir bölüm işçi (3), 

takım elbise (1), cezaevi (1), bozuk telefon (1), çürük elma (1) şeklinde belirtilen metaforlardır. Sınıf 

öğretmeni adayları tarafından oluşturulan metaforlar incelendiğinde Topluma Hizmet Uygulamaları 

dersini öğretmen adaylarının akademik başarı notlarını yükseltmeye yönelik, istemeden aldıkları bir ders 

olarak algıladıkları ortaya çıkmaktadır.  
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Sınıf öğretmeni adayları tarafından “gereksizlik” teması  altında 19 metafor oluşturmuştur. Bu 

metaforlar Tablo 6’da belirtilmiştir.  

Tablo 6: Gereksizlik Teması 

Metafor f Metafor f Metafor f 
Ağustos Böceği 1 İş 1  Sokak Lambası 2 
Pazartesi 1 Kabus 1 Teneke 1 
Akıllı Tahta 1 Kadın 1 Uçak Kursu 1 
Arı 1 Kangren 1 Çaycı 1 
Civciv 1 Kontörsüz Telefon 1 Oyun 1 
Çekirdek 1 Kumbara 1 Serap 1 
    Toplam 19 

 
Tablo 6’da görüldüğü gibi “gereksizlik”  teması altında sokak lambası (2), ağustos böceği (1), 

civciv (1) dilenci (1), kadın (1) metaforları üretilmiştir. Sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan 

metaforlar incelendiğinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersini öğrencilerin anlamsız bir ders olarak 

algıladıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra sınıf öğretmeni adayları bu dersin  kişisel, sosyal ve 

zihinsel becerilerine herhangi bir katkıda bulunmadığı şeklinde algıladıkları görülmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik algılarını metaforlar 

yoluyla belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada toplam 121 metafor üretilmiştir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının ürettikleri bu metaforlarla Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin farklı yönlerine 

değindikleri ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik 

oluşturdukları metaforlardan yola çıkılarak dört tema oluşturulmuştur. Bu temalar “hayırseverlik”, 

“zorunluluk”, “gereksizlik” ve “gönüllük” şeklinde ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda 

ortaya çıkan temalar incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının bir bölümünün Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersinin sosyal ve kişisel gelişimlerini, becerilerini geliştirdiğini düşündükleri söylenebilir. 

Buna karşın bir kısım sınıf öğretmeni adayının Topluma Hizmet Uygulamaları dersini kendi kişisel ve 

sosyal becerilerini geliştiren, toplumun birer bireyi olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmede işlevsel 

olabilecek bir dersten çok gereksiz ve zorunlu bir ders olarak algıladığı ortaya çıkmaktadır. Topluma 

Hizmet Uygulamaları öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerini güçlendiren, toplumsal sorunlara proje 

veya etkinlikler aracılığıyla duyarlı olmalarını sağlayan bir ders olmalıdır(Kapp, 2006; Banerjee ve 

Hausafus, 2007). Eğitimin temel amaçlarından biri de yaratıcı, öğrencilerin katılımcılığını destekleyen 

öğretim programlarını uygulamaktır (Tannenbaum ve Welty, 2006). Bu bağlamda düşünüldüğünde 

araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının bir bölümü tarafından üretilen metaforların bu amacı karşıladığı 

söylenebilir. Buna karşın bir bölüm sınıf öğretmeni adayı tarafından üretilen ve “gereksiz” ve “zorunlu” 
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teması altında toplanan metaforların bu amacı karşılamadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik bakış açılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan farklı 

yöntemlerle yapılan çeşitli araştırmalarda bu durumu desteklemektedir(Gürol ve Özercan, 2010; 

Tanrıseven ve Yelken, 2010; Küçükoğlu, Kaya, Bay, Taşgın ve Ozan, 2010; Kesten, Dicle, Elma, Uzun, 

Kıroğlu ve Palavan, 2011).  

Araştırmada ortaya çıkan temalardan biri de “hayırseverlik” temasıdır. Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersinin  temel amacı öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; öğrencilerin 

mesleki yaşamlarına katkıda bulunmaktır (Johnson ve Bozeman, 1998; Bilig, 2000). Bunun yanı sıra,   

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğrencilerin akademik yaşamları ile bireysel yaşamlarını 

bütünleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır (Astin, Vogelgesang, Ikeda ve Yee, 2000). Buna 

karşın üretilen metaforlar ele alındığında sınıf öğretmeni adaylarının bir bölümü Topluma Hizmet 

Uygulamalarını zihinsel, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir ders olarak algılamaktan çok 

hayırseverlik olarak algılamaktadır. Bu durum bir bölüm sınıf öğretmeni adayının  Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersinin hedeflerinin tam olarak kavramadığını ortaya çıkarmaktadır.  

Sonuç olarak, metaforlar sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına yönelik 

algılarını anlamada, ortaya çıkarmada ve yorumlamada güçlü birer araştırma aracı olarak kullanılabilir.  

Bu araştırmada metaforların sınıf öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarını olumlu ve 

olumsuz metaforlarla açıkladıkları ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan araştırma bulgularının ışığında sınıf 

öğretmeni adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik algılarının öğrenciden öğrenciye 

değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Kültür bir toplumun var olması için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Toplumun dilinden, yaşayışından, 
sanatından her şeyi içinde barındırır. Kültürel değerlerin korunarak sonraki nesillere aktarılması da o kadar 
önemlidir. Bu aktarımın yollarından birisi genel anlamda sanat eğitimidir. Sanatın Sınıflandırılmasını Görsel 
Sanatlar, İşitsel Sanatlar, Görsel ve İşitsel Sanatlar şeklinde yapılacak olursa, bu kültür aktarımına Görsel Sanatlar 
açısından bakılarak hazırlanmıştır. Görsel kültürümüzün yaşatılıp gelecek nesillere görsel sanatlar eğitimi aracılığı 
ile aktarılması önemlidir. Şüphesiz sanat eserleri toplumun değer yargılarını içinde barındıran temel unsurlardır. 
Görsel Sanatlar Eğitimcileri özellikle bu konuya programlarında yer vermeyi amaçlamalıdırlar. Bu araştırmada 
Görsel Sanatlar dersi öğretmen adaylarının kültürün aktarımına katkı yapacak, farklı yörelerin görsel kültürünün 
aktarımına yönelik deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın, bu bilincin kazandırılması için örnek 
olacağı ve sonraki araştırmalara da katkı yapacağı düşünüldüğü için önemli görülmektedir. 

Araştırma Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında okuyan 20 3.sınıf öğrencisinden oluşan 
çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışma, kasıtlı örneklem ile çalışılan program geliştirmeye yönelik, nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırmasıdır. Araştırmada 6 haftalık süreci kapsayan ve 8 aşamadan 
oluşan “Yöresel Kültür Aktarımında Görsel Hikayeleştirme Programı” uygulanmıştır. Süreç sonunda öğrenci 
görüşleri oluşturulan bir görüşme formu ile alınarak programın etkileri belirlenmiştir. Veriler uzman değerlendirme 
formlarından oluşmaktadır. Veriler kod ve temalarına göre gruplandırılarak tablolar halinde düzenlenerek 
yorumlanmıştır. Araştırmanın güvenirliği için Miles&Huberman’ın formülü kullanılarak güvenilir bulunmuştur.    

Bu araştırmada 20 öğrenci için farklı şehir seçilmiştir. Bu şehirlerin kültürüne ait giyimleri ve şehrin 
simgesi belirlenmiştir. Geçmiş kültüre ait bu iki öğe bir görsel hikayeye dönüştürülmesi istenmiştir. Programın 
sonucunda öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerde betimsel ve içerik analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu 
yorumlar programın kültür aktarımı için örnek bir uygulama olduğu, ilk ve ortaokul öğrencileri için uygulanabilecek 
bir yöntem olduğu şeklindedir. Ayrıca kendileri içinde hem araştırdıkları hem de diğer arkadaşlarının araştırdığı 
şehirler ile de farklı yörelere ait deneyim ve bilgi sağladıkları görüşleri ortaya çıkmıştır.  

Sonuç olarak bu araştırma öğrencilerin hem kişisel deneyimleri hem de öğretmen olduklarında 
öğrencilerine kazandıracakları kültürel deneyimler açısından da faydalı olabilecek bir araştırma olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı görsel kültür aktarımına yönelik bu tür uygulamanın yararlı olacağı 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar eğitimi, eğitim, sanat, kültür aktarımı, görsel hikaye 
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1.GİRİŞ 

Her insan belli bir çevrede doğar ve onun etkisinde büyür. Tüm değerleri en yakınındaki 

ailesinden başlayarak çevresi ile birlikte şekillenir. Gördüğü, duyduğu, öğrendiği her şey çevresi içinde 

onun ölçülerinde olgunlaşır. Görsel anlamda her imgenin etkisi altında kalır. Belli kavramlar o ilk 

öğrenilenle hafızasında kalır.  

Kırışoğlu’nun (2009:44) da belirttiği gibi çevre olabildiğince çeşitli, karmaşık, görsel imgelerle 

doludur. İstesek de istemesekte bu imgeleri görürüz ve etkisi altında kalırız. Özellikle de çocuklar 

farkında olmadan yaşadıkları kültürel çevrenin etkileriyle büyürler. Bu kültürel değerleri kendileri de 

sonraki nesillere aktarımda bulunurlar. Kültür dediğimiz Erinç’in ifadesiyle (11:1995) insan için, insanlık 

için, insanlar tarafından hatta kimi insana rağmen yaratılmış bulunmuş her şeydir. Algılayabildiğimiz, 

kavrayabildiğimiz, düşünebildiğimiz her şeydir.   

Görsel kültür çocuklarımızın ve gençlerimizin çevresini saran görsel imgelerin oluşturduğu 

estetiksel, iletişimsel ve işlevsel amacı olan nesnedir. Bu bağlamda görsel kültürün kültürel kimlik 

oluşturmada etkin rolü vardır (Kırışoğlu, 2009: 44). Algı kavramı görsel okur yazarlık kavramını 

gündeme getirmektedir. Balcı da (1996:19) görsel okuryazarlığın geliştirilmesi için eleştiri, son derece 

gerekli bir alandır. Bu disiplin olmadan eseri anlamak, keşfetmek, eser hakkında yargıya varmak, kültürü 

ve kültürleri anlamak mümkün değildir demektedir. 

Bu bağlamda çevremizdeki her şeye bu eleştirel gözle bakarak değerlendirmemizin gereği ortaya 

çıkmaktadır. Bu eleştirel bakış açısı kazanılana kadar geçen çocukluk süreci özellikle çok önemlidir. Bu 

süreçte çocuğa hazır verilen görsel imgelerin kontrolü ve doğru verilmesi önemlidir. Okul öncesi, ilkokul 

ve devam eden dönemlerde görsel sanatlar alanı öğretmenleri bu konuda önemli bir rol üstlenmektedir. 

Okul dönemine gelinceye kadar ve devamında çocukların en fazla ilgi alanını oluşturan çizgi 

filmlerin önemi de bu kanıda yadsınamaz. Özellikle doğru mesajları alması ve bunu yaşam biçimine 

dönüştürmesi kişilik gelişiminin doğru gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Sonrasında okul döneminde 

de çizgi filmlerden öğrenilen değerlerin sanatsal uygulamalarla birleştirilmesi çocuğa eleştirel bakış açısı 

kazandıracaktır. Çizgi filmleri yaratanların verdikleri mesajları nasıl kurguladıklarını 

algılayabileceklerdir. Bu süreçte önemli görev görsel sanatlar dersi öğretmeninindir. Çizgi filmlerin 

uygulama biçimlerinden birisi de karikatürler ve görsel hikayelerdir. Bu bakımdan görsel sanatlar 

öğretmen adaylarının bu görsel kültür aktarımını çizgi filmler aracılığıyla deneyimi kazanarak 

gerçekleştirmeleri önemli görülmektedir. Araştırma bu amaçlarla gerçekleştirilmiştir. 

 

2.YÖNTEM 
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Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasıdır. Yapılandırılmamış ve açık uçlu 

sorulardan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Uygulama yapılan programın sonunda öğrencilerin 

görüşleri alınarak veriler oluşturulmuştur. Uygulamaların etkileri tablolar halinde sunularak ortaya 

koyulmuştur. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (Yıldırım, 

Şimşek:2000:74) ile tablo 1 de gösterilen ve aynı sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ile çalışılmıştır. 

Örneklem aynı zamanda evren olarak kullanılmıştır.  

Tablo 1: Çalışma Grubu Tablosu 

Çalışma Grubu n 
Niğde Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıf öğrencileri 20 
Toplam 20 
 

 

Çalışma grubuna, tablo 2 deki 5 hafta süren 6 aşamalı “Yöresel Kültür Aktarımında Görsel 

Hikayeleştirme Programı” uygulanmıştır.  

Tablo 2: “Yöresel Kültür Aktarımında Görsel Hikayeleştirme Programı” Aşamaları Tablosu 

 
Konular/Hafta 

1.
H

af
ta

 

2.
H

af
ta

 

3.
H

af
ta

 

4.
H

af
ta

 

5.
H

af
ta

 

6.
ha

fta
 

 
Görsel Kültür İle İlgili Makale İnceleme 

√      

 
Görsel Hikaye Örnek İncelemeler 

 √     

Görsel Hikaye Çizim Aşamaları Denemeleri    √    
 
Şehirlere Özgü Kıyafetlerin İncelenmesi 

  √    

Şehirlerin kıyafet örneklerinden karakter tasarımı   √    
Şehrin simgesi ve karakterle bağlantılı konu 
araştırmaları 

   √   

 
Görsel Hikaye Uygulaması 

    √  

 
Görsel Hikaye Uygulaması 

     √ 

 

Uygulanan görsel kültür aktarımı programının geçerlik ve güvenirliği için, Miles ve Huberman’ın 

tekniği uygulanmıştır. Güvenirliği hesaplanırken tablo 3 te belirtildiği şekilde 2 uzmanın görüşleri 

alınmıştır. P(Uzlaşma Yüzdesi)= Na (Görüş Birliği)/ [Na(Görüş Birliği)+Nd(Görüş Ayrılığı)]x100 

formülü kullanılmıştır (Miles&Huberman,1994). P=93.4 değeri hesaplanarak güvenilir bulunmuştur. 

Tablo 3 te Veri toplama aracının soruları elde edilen bulgu ve tablo numarasına göre aşağıda 

verilmiştir. 
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Tablo 3: Veri Toplama Araçları Tablosu 

Veri türü Soru numarası Elde edile bulgu Tablo no 
Görüşme formu 1 1 4 
Görüşme formu 2 2 5 
Görüşme formu 3 3 6 
Görüşme formu 4 4 7 
Görüşme formu 5 5 8 

 

3.BULGULAR 

Araştırma süreci ile ilgili çalışma grubuna yönelik hazırlanan görüşme formunun yanıtları kod ve 

temalarına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalar tablo halinde ortaya koyulmuştur. Tabloların 

sonunda yer alan toplam sayılarda kişi sayısı değil ifade sıklığına bakılarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 

yüzdelikleri alınmamıştır. Tablo 4,5,6,7 ve 8 de öğrencilerin ifadeleri yer almaktadır. 

1.Bulgu: Tablo 4 te çalışma grubunu oluşturan 20 kişilik grubun görsel kültür ile ilgili 

öğrendikleri ile ilgili ifadelerinin kod ve temaları sıklığına göre verilmiştir. 

Tablo 4: Görsel Kültür İle İlgili Öğrenilenler 

tema kod  n 
kültür kültürün özellikleri 13 
 kültür ve tarih  
sanat sanat elemanları 28 
 sanat ürünleri  
 yaratıcılık  
 görsel algı  
eğitim bilgi 4 
 aktarım  
 kalıcılık  
iletişim iletişim araçları 4 
yaşam her şey 5 
 kullanılanlar  
genel gelişmiş 2 
 artmış  
toplam 56 

 

Tabloda da görüldüğü gibi en çok sanat ve kültürel değerlerini ifade ettiği ve bunlarla ilgili 

bilgiler verdiği bulguları elde edilmiştir. Ancak eğitim, iletişim, yaşamla da ilgili olduğu ifade 

edilmektedir. 

 

2.Bulgu:Tablo 5 e göre de aşağıdaki görsel hikayelerin görsel kültüre katkısı ile ilgili ifadelere 

yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Görsel Hikayelerin Görsel Kültüre Katkısı 

tema kod  n 
kültür kültür özellikleri 15 
 kültür ve tarihi  
sanat sanat elemanları 9 
 sanat ürünleri  
 yaratıcılık  
 görsel algı  
eğitim eğitim 25 
 aktarım  
 eğlence  
toplam 49 

 

Tabloya göre görsel hikayelerin eğitim olarak katkısı en çok ifade edilenlerdendir. Ayrıca kültürel 

ve sanatsal anlamda katkısı da ifade edilmiştir. 

3.Bulgu:Tablo 6 da ele alınan şehirlerle ilgili kültür sanat ve eğitim olarak edinilen bilgilerin 

ifadeleri yer almaktadır. 

Tablo 6: Şehir hakkında bilgi 

tema kod  n 
kültür gelenekler 26 
 kıyafetler  
 simgesi  
genel yaşam 12 
 konum  
 tarihi  
 yemekleri  
toplam 38 

 

Tablo 6 ya göre şehrin kültürü ve genel yaşamı vb. hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. 

4.Bulgu: Tablo 7 uygulama çalışmalarına yönelik olarak edinilen deneyimleri göstermektedir.  

Tablo 7: Uygulama Çalışması ile İlgili Kazanımlar 

tema kod  n 
kültür aktarım 13 
 uyarlama  
sanat yaratıcılık 17 
 teknik  
 beceri  
 üretim  
eğitim aktarma 5 
toplam 25 
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Uygulama çalışması ile kültür, sanat ve eğitim olarak bilgi ve deneyim elde ettikleri 

görülmektedir. 

5.Bulgu: Tablo 8 de ise ilköğretim öğrencilerine aktarımın nelere göre aktarılabileceğinin 

ifadeleri yer almaktadır.  

Tablo 8: İlköğretim öğrencilerine nasıl aktarılır  

tema kod  n 
eğitim düzey 30 
 şartlar  
 starndartlar  
 uygunluk  
 kolaylaştırma  
 zevkli  
toplam 30 
 

Tek tema altında toplanan bu tabloya göre kodları ele alırsak; düzey, şartlar, standartlar, 

uygunluk, kolaylaştırma, zevkli hale getirme ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelere göre bu noktalar 

dikkate alınarak aktarılabileceği ortaya çıkmaktadır. 

4.SONUÇ 

Araştırmada Görsel Sanatlar Öğretmen adayları genel anlamda kültür, sanat ve eğitim temaları ön 

plana çıkmaktadır. Edinilen bilgiler 5 tabloda ortak olarak kültür, sanat, eğitim şeklinde ana ifadelerle 

gruplandırılabilir. Uygulama çalışmaları yani görsel hikayeler ile günümüze uyarlayarak kültürel 

değerlerin aktarmasının nasıl yapılacağını örnek çalışma ile  gerçekleştirmişlerdir.  

Örnekler ve verilerde oluşturulan tema ve kodlarla anlaşıldığı gibi, “Yöresel Kültür Aktarımında 

Görsel Hikayeleştirme Programı” süresince edinilen kazanımlarla araştırmanın görsel kültür aktarımı 

amacını gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu örnekten hareket ile farklı uygulamalar hem görsel sanatlar 

öğretmen adaylarının eğitim sürecinde hem de ilköğretim öğrencilerine bu farkındalığı yaratabilmek 

amacı ile uygulanabilecektir. Görsel Kültür alanına yönelik benzer uygulamalar ile, kültürel değerlerin 

gelecek nesillere aktarılması sağlanabilecektir. Mevcut olan Görsel Kültürümüzün çocuklara 

aktarılmasında en önemli görev görsel sanatlar eğitimcilerine düşmektedir. Bu aktarımın doğru ve kişisel 

deneyimler esas alınarak yapılması önemli görülmektedir. Bunun için de Görsel Sanatlar Eğitimcisi 

yetiştiren bölümlerde Görsel Kültüre daha önem verilerek, hem kişisel deneyim kazandıracak, hem de 

nasıl aktarılacağını öğretecek çalışmalar yaptırılmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde; küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi çağının etkisiyle, bireylerin dijital okuma ve 
yazma becerilerini geliştirmeleri temeldir. Bu çalışmanın amacı, görüşme, gözlem ve verilecek ödevler aracılığıyla, 
öğretmen adaylarının dijital okuma ve yazma beceri düzeylerini belirlemek ve bu alana ilişkin oluşturulabilecek 
katkılar konusunda öneriler geliştirmektir. Bu araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılacaktır. Araştırma bir durum 
çalışması örneğidir. Bu araştırmaya 6 sınıf öğretmenliği ve 6 okul öncesi bölümünden toplam 12 öğretmen adayı 
katılacaktır. Çalışmada açık uçlu soruların  buluduğu görüşme formunun yanı sıra derste yapılacak gözlemler ve 
verilecek ödevler değerlendirilecektir. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin dijital okuma ve yazma alanında 
okuduklarını yorumlamada, ifade etmede, okuduklarına ilişkin örnekler vermede ve kendi fikirlerini ifade etmekte 
yaşadıkları zorluklara ilişkin verilerin ortaya çıkması beklenmektedir. Elde edilecek bu verilerin değerlendirilmesi 
ile; öğretmen adaylarına çeşitli konularda dijital okuma ve yazma ödevlerinin verilmesi, onların dijital okuma ve 
yazmaya yönlendirilmesi, dijital okuma-yazma konusunda motive edilmesi dijital okuma ve yazma becerilerini 
geliştirmek amacıyla önerilecektir.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği, nitel analiz yöntemi, dijital 
okuma-yazma becerileri.      

ABSTRACT 

Example of Study Quantitative: Evaluating the Skills of Digital Reading and Writing  

Nowadays, because of globalization, technological developments and also effects of the century of 
knowledge, digital writing and reading became essential. The aim of this study, is to determine the level of skills of 
digital reading and writing of candidate teachers by the help of open ended questions, observations and homeworks 
and is to develop new suggestions that contribute to this area. This research will be analysed by qualitative method. 
This research is  a type of a search condition example. 6 preschool teacher candidates and 6 primary teacher 
candidates will participate in this research. It will be summarized by the open ended questions, observations, and 
also the teacher candidates’ homeworks. As a conclusion, the candidate teachers’ difficulties to read and write 
digitally are expected to be discovered such as  difficulties in interpretation the digital readings, expressing ideas 
about the digital reading, giving examples about the digital readings. At the end of the research, measures such as 
giving more homeworks reading and writing in digital platforms, diricting teacher candidates to digital reading and 
writing, motivating teacher candidates in digital reading and writing will be proposed in order to improve the digital 
reading and writing skills. 

Keywords: teacher candidates, kindergarten teacher candidates, primary teacher candidates, quantitative 
method, skills of digital reading and writing. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının kendilerine sunulan eğitim hizmetlerine 
ilişkin memnuniyet düzeyleri ile gelecek beklentilerini yordamaktır. Bu amaç kapsamında araştırmanın örneklem 
grubunu 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki 33 üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi bölümünde okuyan 135’i (%50,4) erkek, 133’ü (%49,6) kız toplam 268 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplamak amacıyla “Gelecek Beklentileri Ölçeği (GBÖ)” ve “Eğitim Fakültesi Öğrenci 
Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, frekans dağılımları, bağımsız grup 
t-testi, korelasyon, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analizlerden elde edilen 
sonuçlara göre öğrencilerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile gelecek beklentileri arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentileri 
üzerindeki etkisinin % 8,3’lük kısmını tam olarak açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerin sonucuna 
göre gelecekte kendilerine referans olabilecek kişilerin olduğunu belirten öğrencilerin gelecek beklentileri, referansı 
olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Bunun yanı sıra birinci sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara 
göre gelecek beklenti düzeyleri anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca öğrencilerin akademik not ortalamalarının 
arttıkça gelecek beklentilerinin de anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak öğrencilerden 
alınan veriler ışığında belirlenen diğer bağımsız değişkenlerin gelecek beklentisi üzerinde etkilerinin olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gelecek beklentisi, öğrenci bölüm memnuniyeti, regresyon analizi 

ABSTRACT 

The aim of the study is to predict the satisfaction levels of preservice Information and Communication 
Technology (ICT) teachers regarding educational services provided to them and to assess their expectations of the 
future. The study sample consists of a total 268 undergraduate students that attended during the 2014-2015 academic 
year at departments of Computer Education and Instructional Technologies in 33 different universities of Turkey 
with 133 (49,6%) of these being male and 135 (50,4%) female. “Future Expectations Scale (FES)” and “Education 
Faculty - Student Satisfaction Scale (EF-SSS)” were used in this research to collect data.  The data obtained through 
scales have been statistically analyzed using scatter frequency examinations, independent samples T-tests, 
correlation analyses, regression analyses and one-way analyses of variance. Results have shown that there is a 
significant positive correlation between preservice teachers’ satisfactions levels for educational services offered to 
them and their expectation of the future. In addition, it was determined that 8,3% of expectations of the future were 
fully explained by levels of satisfaction for educational services. Other analyses have shown that, the future 
expactations of preservice tearchers who have reported knowing people to show as career references are 
significantly higher than those who reported not having any references. In addition, first future expectations of 

mailto:yasemin.topuz@marmara.edu.tr
mailto:yasemin.topuz@marmara.edu.tr
mailto:taibekulaksiz@marun.edu.tr
mailto:ali.geris@marmara.edu.tr
mailto:ali.geris@marmara.edu.tr
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freshman students appear to be significantly higher than students of at higher grades. It was also found that as 
students academic achievements incerase, so do their expectations of the future. However, no other independent 
variables that have significant impact upon expectations of the future have been discovered. 

Keywords: expectations of future, satisfactions levels, regression analyses 

 

GİRİŞ 

Beklenti kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) (2015) tarafından “gerçekleşmesi beklenen şey” veya 

“kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü” olarak tanımlanmaktadır. Tatar (2005), yaptığı 

çalışmada ise beklenti kavramından, önceki yaşantılardan yola çıkarak gelecekte olabilecekler konusunda 

öngörüde bulunmak olarak bahsetmektedir. Gelecek beklentisi ise öğrencilerin gelecek hayatlarındaki 

gerçekleşmesini umdukları şeyler olarak karşımıza çıkmaktadır (Tuncer, 2011). Aynı zamanda gelecek 

beklentisi, kişilerin gelecekleri hakkındaki, görüş, ilgi ve kaygılarını barından bilişsel haritalardır 

(Şimşek, 2011). 

Nurmi (1991), gençlerin beklentileri konusunda yapılan araştırmalarda alınan sonuçların tutarlı 

olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre gençlere gelecek ile ilgili beklentileri sorulduğunda, genç 

bireyler genellikle, aile yapısı oluşturma, meslekleri ve eğitim hayatları konusunda görüşlerini 

bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırmaların birçoğu gençlerin yaşamdan beklentilerini ele almış ve yaş, 

cinsiyet, sosyoekonomik durum ve ırk gibi çeşitli değişkenlerin beklentileri üzerindeki etkisini 

incelemiştir (Şimşek, 2011). Gençliğin gelecek beklentisi üzerinde rol oynayan güvenilir dayanakları ise, 

ailelerinin olanakları, eğitim – öğretim fırsatları, yetenekleri ve beceri düzeyleridir (Güleri, 1994). Aynı 

zamanda yapılan araştırmaların sonuçları gelecek beklentisinin üç temel süreçle ilgili olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Bu süreçler; motivasyon, planlama ve değerlendirmedir (Şimşek, 2011). 

McCabe & Barnett (2000), gelecek beklentilerinin en yaygın olanının meslek çıktıları ve eğitim 

başarısı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler gelecek beklentilerini karşılayabilecek yükseköğretim 

bölümlerini çeşitli sebeplerden dolayı seçmektedirler. Üniversite öğrencilerinin tercih ettikleri bu 

bölümlerde ve mesleklerde alacakları eğitimin beklentilerine uygun ve amaçları karşılayabilir olması 

bölümlerinden aldıkları doyumu ve memnuniyetlerini arttıracaktır (Şahin, Zoraloğlu, & Fırat, 2011). 

Nitekim eğitimde alınan hizmet kalitesi ile memnuniyet arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır 

(Wei & Ramalu, 2011). Bu sebepten öğrenci memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmakta, 

eğitimde her şey öğrenci memnuniyetine yönelik olma yolunda ilerlemektedir (Uluğ, 1999).  

 

AMAÇ 
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Bu çalışmanın amacı, Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının kendilerine sunulan eğitim 

hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisini yordamaktır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma nicel bir araştırmadır ve çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları geniş bir kitleden seçilen örneklem ile bir grubunu bir duruma 

yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeyi sağlar (Ekiz, 2007:105; Vanderstoep ve Johnson, 2009:59; 

Büyüköztürk,2009:185-188). İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 

değişim varlığını veya derecesini betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel çözümleme iki 

türlü yapılabilir. Bunlar, korelasyon ve karşılaştırma yoluyla elde edilen ilişkilerdir (Karasar,1999:81). 

Çalışma Gurubu 

Araştırma evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken basit tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri, 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki 33 üniversitenin Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 135’i (%50,4) erkek, 133’ü (%49,6) kız toplam 268 

öğrenciden toplanmıştır. Örneklem gurubunu %14,18’i 1. sınıf, %16,8’i 2. sınıf, %23,13’ü 3. sınıf, 

%45,89’u 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Örneklem Grubunun Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Lise Türü ve Tercih Sırası Değişkenlerine 

İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişken Kategori N % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

133 
135 

49,6 
50,4 

Sınıf Düzeyi 1.Sınıf 
2.Sınıf 
3.Sınıf 
4.Sınıf 

38 
45 
62 
123 

14,18 
16,8 
23,13 
45,89 

Lise Türü Meslek Liseleri 
Anadolu Liseleri 

211 
57 

78,73 
21,27 

Tercih Sırası 1-5 
6-10 
11+ 

182 
47 
39 

67,91 
17,53 
14,56 

 

Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Demografik Bilgiler Anketi, Gelecek Beklentileri Ölçeği 

(GBÖ) ve Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan veri toplama araçlarıyla ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Demografik Özellikler Anketi 

Öğrencilerin sahip oldukları bir takım demografik bilgileri tespit etmek amacıyla araştırmacılar 

tarafından geliştirilen Demografik Bilgiler Anketi (DBA) uygulanmıştır. DBA’da öğrencilerin 

cinsiyetlerini, sınıf düzeylerini, okudukları üniversite bilgisini, mezun olunan lise türlerini, bölümü tercih 

etme sıralarını, mesleki gelişime yönelik kurs alma durumlarını, akademik başarı puanlarını, bölümle 

ilgili bir işte çalışma durumlarını, aylık gelir düzeylerini, mezun olduktan sonra kendilerine referans 

olabilecek birinin olma durumunu tespit etmek amacıyla ankette 10 adet soru bulunmaktadır. DBA’dan 

elde edilen veriler öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentilerine etkisi incelenirken 

bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. 

Eğitim Fakültesi-Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) 

Verilerin toplanmasında Şahin (2009) tarafından geliştirilen “Eğitim Fakültesi Öğrenci 

Memnuniyet Ölçeği-EFÖMÖ” olarak adlandırılan veri toplama aracı kullanılmıştır. “Öğretim elemanı, 

danışmanlık hizmetleri, yönetim hizmetleri, kaynaklar, bilgisayar olanakları ve ders ve ders programları” 

olmak üzere toplam altı alt boyuttan ve 40 maddeden oluşan ölçek, beşli likert tipinde geliştirilmiş olup 

“1” “kesinlikle katılmıyorum” ile “5” “kesinlikle katılıyorum” arasında derecelendirilmiştir. Ölçeğin 

orijinalinin iç tutarlılık katsayısı, “Öğretim Elemanları” alt boyutu için 0.91, “Danışmanlık” için 0.93, 

“Yönetim” için 0.85, “Kaynaklar” için 0.83, “Bilgisayar Olanakları” için 0.89, “Dersler ve Ders 

Programları” 0.68’dir. 

Gelecek Beklentileri Ölçeği (GBÖ) 

Verilerin toplanmasında Tuncer (2011) tarafından geliştirilen “Gelecek Beklentileri Ölçeği” 

olarak adlandırılan veri toplama aracı kullanılmıştır. Tek boyuttan ve 15 maddeden oluşan ölçek, 5’li 

likert tipinde geliştirilmiştir. Ölçeğin puanlaması “Hiç Katılmıyorum” , “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum ” şeklindedir. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı .84’tür. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırma verileri analiz edilmeye başlanmadan gelecek beklentisi ölçeğinden alınan puanların 

normal dağılıma uygunluğunu test etmek için histogram ve normal dağılım eğrisi oluşturulmuştur. Bunun 

sonucunda normal dağılımı etkileyen uç değerler araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Son olarak yapılan 

Kolmogorov-Smirnov testinden anlamlılık düzeyi 0.420 olarak tespit edilmiş ve Gelecek Beklentisi 

Ölçeği ve Eğitim Fakültesi-Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’nden alınan puanların normal dağılım sergilediği 
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görülmektedir. Bu teste göre anlamlılık düzeyi 0.05’ten yüksek çıktığı durumlarda verilerin normal 

dağılımdan geldiği şeklindeki sıfır hipotezi kabul edilmektedir (Akgül ve Çevik, s.104.). Ardından 

gelecek beklentisi ve bağımsız değişkenler arasında istatiksel işlemler uygulanmıştır.   

Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyet ve Gelecek Beklentileri Arasında Yapılan Bağımsız Grup T-Testi   

Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama ss sd t p 
Erkek 135 51.148 7.602 

266 1.088 .277 Kadın 133 50.180 6.933 
 

Tablo 2’de çalışma grubundaki öğrencilerin gelecek beklentileri cinsiyetlerine göre bağımsız grup 

t-testi ile karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerin ortalaması 51.148 kadın öğrencilerin ortalaması ise 

50.180’dir. Cinsiyet değişkenine ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda öğrencilerin 

cinsiyetleri ile gelecek beklentileri arasında anlamlı fark bulunamamıştır(t=1.088; p>.05). 

Tablo 3 : Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Sınıf Düzeyine Göre Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

Sınıf Düzeyi N Ortalama ss 
1.Sınıf 38 53.315 7.966 
2.Sınıf 45 48.133 7.098 
3.Sınıf 62 50.000 6.895 
4.Sınıf 123 51.113 7.059 
Toplam 268 50.667 7.280 

 
Tablo 3’de, öğrencilerin sınıflarına göre gelecek beklenti ortalamaları ve standart sapma değerleri 

yer almaktadır. 1.Sınıf’da olan öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması 53.315; 2.Sınıf’taki öğrencilerin 

gelecek beklenti ortalaması 48.133; 3.Sınıf’taki öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması 50.000; 4. 

Sınıf’taki öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması ise 50.667 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4:  Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Sınıf Düzeyine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

ile  Karşılaştırılması 

 Kareler Toplamı sd Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar arası 607.627 3 202.542 3.947 .009 
Gruplar içi 13545.817 264 51.310   
Toplam 14153.444 267    

Öğrencilerin gelecek beklentilerinin sınıf derecelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Analiz 

sonucunda, gruplar arasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir (F=3.947; p<0.01).  
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Tablo 5: Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Gelecek Beklentilerine Yönelik Yapılan Scheffe 

Testi  Sonuçları 

(I) Sınıf (J) Sınıf Ortalamalar Arası Fark 
(I-J) 

p 

1. Sınıf 2. Sınıf 5.182* .014 

3. Sınıf 3.315 .171 

4. Sınıf 2.201 .434 

2. Sınıf 1. Sınıf -5.182* .014 

3. Sınıf -1.866 .622 

4. Sınıf -2.980 .130 

3. Sınıf 1. Sınıf -3.315 .171 

2. Sınıf 1.866 .622 

4. Sınıf -1.113 .802 

4. Sınıf 1. Sınıf -2.201 .434 

2. Sınıf 2.980 .130 

3. Sınıf 1.113 .802 

 

Tablo 5’te öğrencilerin gelecek beklentilerini sınıf derecelerine göre ikili olarak karşılaştırmak 

amacıyla tamamlayıcı hesaplardan Scheffe testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre, 1.Sınıf 

öğrencilerinin gelecek beklentileri, 2.Sınıf öğrencilerinin gelecek beklentilerine göre anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<.05). Diğer sınıf düzeylerinin ikili karşılaştırmaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05). 

Tablo 6: Lise Türü ve Gelecek Beklentisi Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Grup T-Testi 

Sonuçları 

Lise Türü N Ortalama ss sd t p 
Meslek Liseleri 211 50.943 7.235 266 1.192 .234 Anadolu Liseleri 57 49.649 7.422 

 
Tablo 6’da çalışma grubundaki öğrencilerin gelecek beklentileri ve mezun oldukları lise türlerine 

göre bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin ortalaması 

50.943, Anadolu Liseleri’nden mezun olan öğrencilerin ortalaması 49.649 olarak bulunmuştur. Mezun 

olunan lise türü değişkenine ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda öğrencilerin mezun 
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oldukları lise türleri ile gelecek beklentileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (t=1.253; 

p>.05). 

Tablo 7: Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Bölümü Tercih Etme Sıralarına Göre Ortalama ve 

Standart Sapmaları 

Tercih Sırası N Ortalama ss 
1-5 182 50.813 7.208 
6-10 47 50.127 7.197 
11+ 39 50.641 7.858 
Toplam 268 50.667 7.280 

 
Tablo 7’de, öğrencilerin bölümü tercih etme sıralarına göre gelecek beklenti ortalamaları ve 

standart sapma değerleri yer almaktadır. Bölüm tercih sırası 1-5 olan öğrencilerin gelecek beklenti 

ortalaması 50.813; 6-10 olan öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması 50.127; 11+ olan öğrencilerin 

gelecek beklenti ortalaması 50.641; olarak bulunmuştur. 

Tablo 8: Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Bölümü Tercih Etme Sıralarına Göre Tek Yönlü 

Varyans Analizi ile Karşılaştırılması 

 Kareler 
Toplamı sd Ortalama 

Kare F p 

Gruplar arası 17.587 2 8.794 
.165 .848 Gruplar içi 14135.857 265 53.343 

Toplam 14153.444 267  
 

Öğrencilerin gelecek beklentilerinin bölümü tercih etme sıralarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Analiz sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05). 

Tablo 9: Kurs Alma Durumu ve Gelecek Beklentisi Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Grup T-

Testi Sonuçları 

Kurs Alma Durumu N Ortalama ss sd t p 
Evet 55 51.763 6.997 266 1.253 .211 Hayır 213 50.385 7.341 

 
Tablo 9’da çalışma grubundaki öğrencilerin gelecek beklentileri kursa gitme durumuna göre 

bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Mesleğiyle ilgili kurs alan öğrencilerin ortalaması 51.763, kurs 

almayan öğrencilerin ortalaması ise 50.385’tir. Kurs alma durumu değişkenine ilişkin olarak yapılan 

bağımsız grup t-testi sonucunda öğrencilerin meslekleriyle ilgili bir kursa gitme durumları ile gelecek 

beklentileri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (t=1.253; p>.05). 
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Tablo 10: Akademik Başarı ve Gelecek Beklentisi Puanları Arasında Yapılan Korelasyon 

Sonuçları 

 Gelecek Beklentisi 

Akademik Başarı N r p 
268 0.130 0.033 

 

Tablo 10’da öğrencilerin akademik başarıları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişki 

gösterilmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ile gelecek beklentileri arasında istatistiksel olarak pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (r=0.130; p<0.05).  

Tablo 11: Öğrencilerin Çalışma Durumu ve Gelecek Beklentileri Arasında Yapılan Bağımsız 

Grup T-Testi Sonuçları 

Çalışma Durumu N Ortalama ss sd t p 
Evet 123 51.211 7.52510 266 1.126 .261 Hayır 145 50.206 7.06015 

 
Çalışma grubundaki öğrencilerin gelecek beklentileri ve çalışma durumları bağımsız grup t-testi 

ile Tablo 11’de karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerin ortalaması 51.211, kadın öğrencilerin ortalaması ise 

50.206’dır. Öğrencilerin gelecek beklentileri, meslekleriyle ilgili bir işte çalışıp çalışmama durumlarına 

göre bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmış ve istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir(t=1.126; p>.05). 

Tablo 12: Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Gelir Düzeylerine Göre Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 N Ortalama ss 

0-500 TL 150 50.246 7.203 
501-1000 TL 78 50.589 6.870 
1000 TL Üzeri 40 52.400 8.226 
Toplam 268 50.667 7.280 

 
Tablo 12’de, öğrencilerin gelir düzeylerine göre gelecek beklenti ortalamaları ve standart sapma 

değerleri yer almaktadır. Gelir düzeyi 0-500TL arasında olan öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması 

50.246; gelir düzeyi 501-1000TL olan öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması 50.589; gelir düzeyi 

1000TL üzeri olan öğrencilerin gelecek beklenti ortalaması ise 52.4 olarak bulunmuştur. 

Tablo 13: Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Gelir Düzeylerine Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi ile Karşılaştırılması 
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 Kareler 
Toplamı sd Ortalama 

Kare F p 

Gruplar arası 147.099 2 73.549 
1.392 .250 Gruplar içi 14006.345 265 52.854 

Toplam 14153.444 267  
 

Öğrencilerin gelecek beklentilerinin gelir düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 13’te verilmiştir. Analiz 

sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05). 

Tablo 14: Referans Durumu ve Gelecek Beklentisi Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Grup T-

Testi Sonuçları 

Referans Durumu N Ortalama ss sd t p 
Evet 128 52.250 6.84013 266 3.471 .001 Hayır 57 49.221 7.39343 

 
Tablo 14’te çalışma grubundaki öğrencilerin gelecek beklentileri, referans durumuna göre 

bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Mezun olduktan sonraki iş hayatlarında kendilerine referans 

olabilecek kişi ya da kişilerin olduğunu belirten öğrencilerin ortalaması 52.250, referans olabilecek 

birisinin olmadığını belirten öğrencilerin ortalaması ise 49.221’dir. Bu sonuca göre, mezun olduktan 

sonraki iş yaşamında kendilerine referans olabilecek kişi ya da kişilerin olduğunu düşünen öğrencilerin 

gelecek beklentilerinin, olmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=3.471; p<.05). 

Tablo 15:  Memnuniyet Düzeyinin Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Yordamasına İlişkin 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi  

 
Yordanan 
Değişken 

Yordayıcı 
Değişken 

B Standart 
Hata 

βeta t p 

Gelecek 
beklentileri 

Memnuniyet 
Düzeyi 

.074 .015 .289 4.920 .000 

R=.289 R2=.083 F= 24.204 p<.001    
 
 

EF-ÖMÖ ölçeğinden alınan puanların öğrencilerin gelecek beklentilerini anlamlı olarak yordayıp 

yordamadığını tespit etmek için basit doğrusal regresyon analizleri yapılmış, sonuçlar Tablo 15’te 

sunulmuştur. Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile 

gelecek beklentileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır(r=.289; p<.001). Aynı 

zamanda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisinin % 8,3’lük 

kısmını tam olarak açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır(p<.001). 
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Tablo 16:  Öğrencilerin Gelecek Beklentilerinin Yordanmasına İlişkin EF-ÖMÖ Ölçeği Alt 

Boyutları İle Çoklu Regresyon Analizi 

Değişkenler B Standart 
Hata 

βeta t p 

 (Sabit) 41.692 2.139  19.495 .000 
 Öğretim Elemanları .174 .067 .226 2.583 .010 
Danışmanlık -.003 .091 -.002 -.029 .977 
Yönetim .032 .090 .030 .353 .725 
Dersler ve Ders Programları -.036 .146 -.017 -.247 .805 
Bilgisayar Olanakları -.001 .188 -.001 -.007 .994 
Kaynaklar .083 .079 .097 1.051 .294 

R=.306 R2=.094 F=4.487 p<.05   
 

Tablo 16’da, öğrencilerin gelecek beklentilerinin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi 

sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre, tabloda görülen Eğitim Fakülteleri Öğrenci Memnuniyeti 

Ölçeği’nin 6 alt boyutu öğrencilerin gelecek beklenti puanlarını anlamlı olarak yordamaktadırlar 

(F=4.487, p=0.000). Memnuniyet ölçeği alt boyutları ile birlikte incelendiğinde öğrencilerin gelecek 

beklentilerindeki toplam varyansın %9,4’ünü açıklamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Beklenti, kişinin performansını ve motivasyonunu etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle 

öğretmen adaylarının gelecek beklentilerinin yüksek olması onların performans ve motivasyon 

düzeylerini arttıracağından, ileride öğrencileri için daha yararlı eğitimciler olabilme olasılığını arttırır. Bu 

nedenle öğrencilerin beklentilerinin bilinmesi ve yönlendirilmesi özellikle eğitim fakülteleri açısından 

yansıtmaması gereken bir gerçektir. 

Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının kendilerine sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisini yordamak amacıyla yapılan bu 

çalışmada, öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde etkili olma olasılığı bulunan cinsiyet, sınıf, mezun 

olunan lise türü, kişinin kendi gelir durumu, akademik başarı ortalamaları, meslekleriyle alakalı kurs alma 

durumları, bölümüm tercih etme sıraları, kendilerine referans olabilecek birinin varlık durumu ve öğrenim 

gördükleri bölümden duydukları memnuniyet düzeyleri değişkenlerine göre karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Bu karşılaştırmalar sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir: 

• Öğrencilerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arttıkça gelecek beklentilerinin 

de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zaman öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin 

gelecek beklentileri üzerinde etkisinin %8,3’lük kısmını tam olarak açıkladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Memnuniyet düzeyi ölçeğinin alt boyutlarının etkisin sağlamak amacıyla 
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yapılan çoklu regresyon sonucunda ise gelecek beklentisinin %9.4’lük kısmını bölümden 

duydukları memnuniyet düzeyi açıklamaktadır.  

• Gelecekteki meslek hayatlarında kendilerine referans olabilecek birinin var olduğunu 

belirten öğrencilerin gelecek beklentileri, referansı olmayanlara göre anlamlı düzeyde 

daha yüksek olarak saptanmıştır.  

• Bulundukları sınıf düzeylerine göre gelecek beklentileri incelendiğinde, 1. Sınıf 

öğrencilerinin 2. sınıflara göre gelecek beklenti düzeyleri anlamlı derecede daha 

yüksektir. Bu veriden hareketler öğrencilerin bölüme ilk geldiklerinde var olan gelecek 

beklentilerinin 1. Sınıf’ın sonunda azaldığı söylenebilir.  

• Öğrencilerin akademik not ortalamaları arttıkça gelecek beklentileri de anlamlı düzeyde 

artmaktadır. 

• Cinsiyet, gelecek beklentisi üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir etki yaratmamaktadır. 

• Öğrencilerin mezun oldukları lise öğretim türü, gelecek beklentileri üzerinde anlamlı bir 

etki yaratmamaktadır. Bu veriden hareketle araştırmanın örneklem gurubunu oluşturan 

öğrenciler için Meslek Lisesi-Anadolu Lisesi ayrımının yapıldığı bir ortamda gelecek 

beklentilerinin lise türlerine göre değişmemesi de önemli bir bulgudur. 

• Kişinin gelir durumu, gelecek beklentisi üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir etki 

yaratmamaktadır. 

• Yine, öğrencilerin meslekleriyle alakalı kurs alma durumları gelecek beklentileri 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. 

• Öğrencilerin bölümü tercih etme sıraları da gelecek beklentilerini etkilememektedir. 
 

Araştırma bulgularından hareketle, öğrencilerin bölümlerinden duydukları memnuniyet düzeyleri 

arttıkça gelecek beklentilerinin de anlamlı düzeyde artıyor olması da önemli bir bulgudur. Eğitim 

fakültelerinin genel amacı nitelikli öğretmen gücü yetiştirmek olduğundan, eğitim fakültelerinde verilen 

eğitimden öğretim elemanlarına, ders müfredatından fiziksel imkanlara kadar her şey öğretmen 

adaylarının gelecek beklentilerini artırma yönünde önemlidir. Gelecek beklentisi yüksek olan bir 

öğretmen adayının bununla doğru orantılı olarak performans ve motivasyon düzeyi de yüksek olması 

muhtemeldir. Bununla birlikte bu öğretmenlerin yetiştirdiği öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin 

başarılarına ve geleceklerine de yansıyacaktır.   
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ÖZET 

Bu araştırmada Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ndeki (NRW) öğretmen eğitim programları ile 
ilgili 26 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen reformlar incelenmiş, Türkiye'deki öğretmen yetiştirme sürecindeki 
öğretmen uygulamaları Avrupa’daki yeni uygulamalar ile karşılaştırılarak, bir öğretmen adayının öğretmenlik 
mesleğine başlayıncaya kadar iki ülkede ne tür bir eğitim sürecinden geçtiği ve özellikle öğretmenlik lisans 
programlarında, lisans programı öncesi ve sonrasında öğretmenlik uygulamasına ne ölçüde yer verildiği irdelenmiş, 
ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak ve diplomaların karşılıklı olarak tanınabilirliğini sağlamak ve Türk 
üniversitelerinden mezun olan bir öğretmen adayının da Avrupa’da öğretmenlik mesleğini icra edebilecek yeterlikte 
görülebilmesi için NRW örneğindeki uygulamaların Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programlarına nasıl ve ne 
ölçüde uyarlanabileceği tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Süreci, Avrupa’da Öğretmen Eğitim Programlarında 
Reformlar, Öğretmenlik Uygulaması, Portfolyo 

ABSTRACT 

In this study, the reforms  realized in 26,May 2009 about teacher training education programmes in the 
North Ren Vestfalya (NRW) State were investigated, and  comparing teacher training applications in teacher 
training process in Turkey with new applications in Europe it was examined  what kind of education process a 
teacher candidate goes through in two countries until he/she begins teaching profession and to what extent teaching 
application takes place in especially teacher training undergraduate programmes before and after undergraduate 
programmes. It was also discussed how and to what extent applications in NRW example could be adapted to 
teacher training programmes in Turkey  to form a common higher education field and provide the certificates 
accepted mutually so that a teacher candidate graduated from  Turkish Universities can be seen qualified to perform 
his/her teaching profession in Europe. 

Key Words:  Teacher Training Process in Turkey, Reforms in Teacher Education Programmes in Europe, 
Teacher Training Application, Portfolio 
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1.GİRİŞ 

Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak 

için Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında bir dizi yenilik yapılmış, öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer 

alan dersler ile ilgili Bologna bilgi paketleri hazırlanmış, derslerin her biri AKTS kredileri ile sunulmaya 

başlanmış ve bu yolla diplomaların karşılıklı tanınırlığı hedeflenmiştir. Ancak Türkiye’deki 

üniversitelerde Bologna sürecinin hedeflerinden biri olan 3 yıl bakalorya (Undergraduate & Bachelor's 

Degree) olarak adlandırılan lisans derecesi ve 2 yıl yüksek lisans derecesi  (Graduate & Post Graduate) 

kademelendirmesine gidilmemiş, eskiden olduğu gibi lisans programları 4 yıl, yüksek lisans programları 

2 yıl ve doktora programı 4 yıl olmak üzere eski yapılanma aynen korunmuş ve bir mesleği icra etmek 

için ön lisans veya lisans mezunu olmak yeterli görülmüş, lisansüstü eğitiminin ise isteğe bağlı 

sürdürülmesi uygulamasına devam edilmiştir. Oysa artık birçok Avrupa ülkesinde bir mesleği icra etmek 

için lisans düzeyinde eğitim almak yeterli görülmemekte, birbirini tamamlayan 3+2 lisans ve yüksek 

lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Bu mesleklerin bir tanesi de öğretmenlik 

mesleğidir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki öğretmen yetiştirme süreci Avrupa’da gerçekleştirilen öğretmen 

yetiştirme programları ile ilgili reformlar ışığında değerlendirilmiş, Bologna sürecine uyum çalışmaları 

kapsamında yapılan yenilik çalışmalarının diplomaların karşılıklı tanınmasına olanak sağlayıp 

sağlamadığı ve ileride Avrupa’nın her hangi bir ülkesine gidecek olan Türk üniversitelerinden mezun 

bir öğretmen adayının öğretmenlik mesleğini icra etmek için yeterli bulunup bulunmayacağı sorusuna 

cevap aranmış ve sırasıyla ilk önce Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) 26 Mayıs 2009 

tarihinde öğretmen yetiştirme programları ile ilgili ne gibi reformların yapıldığı anlatılmış, ardından 

NRW Eyaletindeki yeni öğretmen yetiştirme programı ile Türkiye'deki öğretmen eğitim süreci 

karşılaştırılmış, iki ülkede bir öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine başlayıncaya kadar ne tür 

bir süreçten geçtiği, kaç yılda yetiştirildiği ve özellikle öğretmenlik lisans programlarında, lisans 

programı öncesi ve sonrasında staj ve uygulama etkinliklerine Almanya’da ve Türkiye’de ne ölçüde 

yer verildiği tartışılmış, Türkiye’de de Avrupa standartlarında öğretmen yetiştirilebilmesi ve 

eğitimini Türkiye’de tamamlayan bir öğretmen adayının Avrupa'da da mesleğini icra edebilmesi için 

öğretmen yetiştirim sürecinde ne tür yeniliklerin yapılması gerektiği konusunda öneriler 

geliştirilmiştir. 

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) 26 Mayıs 2009 tarihinde uygulamaya 

konan yeni yapılanmaya ilişkin veriler, Ulusal Ajansın Hayat Boyu Öğrenme (LLP)/Grundtvig Programı 

kapsamında 14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen 2013-SV-01-

TR-LLP-00155 numaralı “Studienbesuch im Rahmen des EU Programms “Lebenslanges Lernen” am 

ZfsL Leverkusen” üst başlıklı ve “Lehrerausbildung: Die reformierte Lehrerausbildung in NRW: Chancen 
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und Herausforderungen für Schule, Universität und Seminar” alt başlıklı Çalışma Ziyareti31 etkinlikleri 

esnasında toplanmıştır. Bunun yanı sıra ayrıca konuya ilişkin makaleler ve bildiriler (Maden, 2014; 

Maden, 2013, Barsch 2013; Mahler 2013; Massumi 2013) ve elektronik erişime açık sitelerde yayımlanan 

kanun, yönetmelik ve tüzüklerden yararlanılmıştır. Türkiye’deki öğretmen sürecine ilişkin veriler geniş 

bir kaynak taramasının ürünüdür. 

2. GELİŞME 

Almanya`nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) 26 Mayıs 2009 yılında öğretmen 

yetiştirimi sürecine ilişkin gerçekleştirilen reformlar neticesinde öğretmen eğitimi iki ayrı kademede 

kgerçekleşecek biçimde yeni bir yapılanmaya gidilmiş, öğretmen yetiştirim süreci 3 yıllık bakalorya 

olarak adlandırılan lisans derecesi, 2 yıl süren yüksek lisans derecesi ve buna ek olarak önceleri 24 aylık 

staj döneminden oluşmuştur. Daha sonra 2011 yılında gerçekleştirilen yeni bir reform ile 24 ay olan staj 

dönemi 18 aya indirilmiş ve 2015 yılından itibaren staj sürecinin 12 ayda tamamlanması uygulamasına 

geçilmiştir. 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde 3 yıllık lisans döneminde bir öğretmen adayına okullarda en az 

iki ders okutacak biçimde bir öğretmenlik eğitimi verilmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde 

öğretmen adayına başarılı olduğu dersler için not vermek yerine daha sonra öğretmenlik mesleğine 

başlayıp başlayamayacağını belirleyecek olan puanlama sistemi uygulanmakta ve tüm öğretmen 

yetiştirim sürecini ve uygulama etkinliklerini gözler önüne seren portfolio olarak adlandırılan ürün 

dosyası oluşturulmaktadır. Ürün dosyası bir taraftan iş başvurularında bir doküman olarak işverenlere 

sunulabilirken, öte yandan öğretmenlik eğitim sürecinin gözden geçirilerek sonraki süreçlerin 

planlanmasında yardımcı olmaktadır. 

NRW Eyaletinde önemle üzerinde durulan uygulamalardan biri de ebeveynlerden en az bir 

tanesinin Almanya’ya göç etmiş olan ailelerin çocuklarına yine ebeveynlerden en az bir tanesinin 

Almanya’ya göç etmiş olan ailelerin öğretmen olan çocukları tarafından ders verilmesi uygulamasına 

geçilmiş olmasıdır. Bu yeni uygulamanın bir sonucu olarak günümüzde Almanya’da göç geçmişi olan 

kişilere okullarda ve üniversitelerde veya öğretmen yetiştiren her türlü kurumlarda daha çok istihdam 

sağlanmaya çalışılmakta, göç geçmişi olan çalışanların yüzdelerinin artırılması için çalışmalar 

yapılmaktadır.  

Uygulamaya konan diğer bir yenilik, artık zihinsel engelli olan öğrencilerin veya özel eğitim 

gerektiren veya üstün zekâlı öğrencilerin ayrı ayrı kurumlarda veya özel sınıflarda eğitim almaları yerine 

                                                            
31 Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında Köln kentinde gerçekleştirilen 5 günlük 

2013/2014 dönemi G tipindeki ve 37 numaralı Çalışma Ziyaretine Avusturya, Letonya, İspanya, İngiltere, Romanya, Macaristan, 
Polonya ve Türkiye olmak üzere toplan 8 ülkeden 9 katılımcı katılmıştır.  
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zihinsel veya bedensel engelleri bulunan öğrencilerin bu farklılıkları dikkate alınmaksızın herhangi bir 

engeli olmayan öğrenciler ile birlikte aynı sınıfta eğitime tabii tutulmalıdır.  

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde 2009 yılında öğretmen yetiştirim sürecine ilişkin gerçekleştirilen 

reformlar ile aynı zamanda öğretmen yetiştirme programlarında Eğitim Bilimleri derslerinin oranı 

artırılmış, kurumdan kuruma farklılık gösteren eğitim süresi eşitlenmiş ve üniversitelerde "Zentren für die 

Lehrerbildung" adlı öğretmen yetiştirme merkezleri veya bölümleri kurularak, öğretmen yetiştiren 

kurumlara yatay veya dikey geçiş şartları yeniden gözden geçirilerek, yeni ölçütler belirlenmiştir. 

Almanya`nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) 26 Mayıs 2009 tarihinde öğretmen 

yetiştirim sürecine ilişkin gerçekleştirilen reform sonrası uygulamalarda dikkat çeken en önemli 

hususlardan bir tanesi,  lisans süresince “Orientierungspraktikum” ve “Berufsfeldpraktikum” adı altında 

iki ayrı uygulamaya yer verilmesi, bunun yanı sıra yüksek lisans kademesinde tam bir dönemin uygulama 

etkinliklerine (Praxissemester) ayrılması ve bunun yanında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

uygun olup olmadığına karar verebilmek için lisans programlarına yerleşmeden önce lise öğrencilerine 

okullarda 20 gün “Eignungspraktikum” adı altında gözlem yaptırılması ve en önemlisi yüksek lisans 

sonrası öğretmenlik mesleğine başlamadan önce ilk defa uygulanmaya başlandığında 24 ay olan, daha 

sonra 2011 yılında 18 aya indirilen ve günümüzde 2015 yılının ilk ayından itibaren 12 ay süren staj 

uygulamasına geçilmesidir.  

2.1. Lisans Öğretimi Öncesi Öğretmenlik Lisans Programında Eğitim Almak İsteyen Öğretmen 

Adaylarının Kişiliklerinin Öğretmenlik Mesleğine Uygun Olup Olmayacağını Ortaya Çıkarmaya 

Yönelik Gözlem ve Uygulama Etkinlikleri (Eignungspraktikum) 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde öğretmen yetiştirim sürecine ilişkin gerçekleştirilen reformlar 

bir öğretmen adayının öğretmen yetiştiren bir lisans programına yerleşmeden önce okullara gidip uzman 

kişiler eşliğinde ve rehberler yardımı ile gözlem yapmasını ve ardından rehber ve uzmanlardan alınacak 

olan danışmanlık hizmeti ile öğretmenlik mesleğine uygun bir aday olup olmadığına karar verilmesi 

uygulamasını da beraberinde getirmiştir. Öğretmenlik lisans programına yerleşmek isteyen bir lise 

öğrencisinin kişiliğinin öğretmenlik mesleğine uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapılan 

gözlem ve uygulama etkinlikleri 20 günlük bir sürede tamamlanmaktadır. “Eignungspraktikum” adlı 

uygulama süresince öğretmenlik lisans programlarında yükseköğretimini sürdürmek isteyen adaylardan 

okullara gidip, derslerde gözlem yapmaları ve okullardaki öğretmen ve yöneticiler ile mutlaka bir diyalog 

halinde olmaları istenmekte, daha sonra bu uygulama sonunda bu süreçte kendilerine eşlik eden rehber ve 

uzman kişilerden yardım alarak öğretmen adaylarının mesleğe uygunluğunun tüm taraflarca enine boyuna 

tartışılması ve öğretmenlik mesleğine uygun olan öğrencilerin öğretmenlik lisans programlarına 

yerleşmeleri için yönlendirilme yapılması hedeflenmekte, aksi halde adaya farklı bir mesleği seçmesi 

önerilmektedir. 
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2.2. Üç Yıllık Lisans Öğretimi Süresince Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Gerçekleştirilen Uygulama 

Etkinlikleri (“Orientierungspraktikum” ve “Berufsfeldpraktikum”) 

NRW örneğinde lisans döneminde “Orientierungspraktikum” ve “Berufsfeldpraktikum” adı 

altında iki ayrı uygulamaya yer verilmektedir. “Berufsfeldpraktikum” olarak adlandırılan uygulama 

zorunlu olup, öğretmen adaylarının lisans kademesinde okullarda gözlem yapmak suretiyle okul hayatını, 

derslerde gerçekte yaşananları görmeleri ve öğretmenlik mesleğini daha yakından ve en ufak ayrıntısına 

kadar tanımaları amaçlanmaktadır. “Berufsfeldpraktikum” olarak adlandırılan uygulama, öğretmen 

adaylarının kendi yeterliliklerini gözden geçirerek bu meslekte çalışmak için ne ölçüde yeterli olduklarını 

ve daha ne tür kazanımları edinmeleri gerektiğini görmeleri amacıyla yapılan etkinliklerdir. Bu 

uygulamalar okullarda, eğitim bilimleri derslerinde ve alan derslerinde yapılabilmektedir.  

Uygulama öncesi, uygulama esnasında ve uygulama sonrası olmak üzere üç aşamada 

gerçekleştirilen ”Orientierungspraktikum” olarak adlandırılan uygulama da “Berufsfeldpraktikum” gibi 

bakalorya olarak adlandırılan 3 yıllık lisans kademesinin zorunlu uygulamalarındandır ve yüksek lisans 

düzeyinde gerçekleşen “Praxissemester” adlı uygulamaya ve lisansüstü eğitiminden sonra gerçekleştirilen 

12 aylık mesleğe hazırlık kursuna hazırlık niteliğindedir. Haftada 4,5-6 saat olarak gerçekleştirilen toplam 

90 saatlik bu etkinliğin 4 haftada bitirilmesi ve özellikle öğretmen adaylarının derslerinin olmadığı tatil 

dönemlerinde yapılması istenmektedir. Amaç, öğretmen adaylarına gözlem yaptırarak okul hayatını 

yerinde incelemelerine ve derslerin işlenişi ile ilgili bilgi toplayarak, üniversitede edinilen teorik bilgilerin 

uygulamaya nasıl transfer edilebileceğini görmeleridir. Bu uygulama ile öğretmen adaylarının okullarda 

gördükleri ve yaşadıkları olaylara eleştirel bir gözle bakıp, ders planlarının oluşturulmasında, dersin bir 

bölümünün verilişinde, sınav kâğıtlarının okunmasında katkıda bulunmaları ve bu yolla deneyim 

kazanmaları amaçlanmaktadır. ”Orientierungspraktikum” adlı uygulamanın kapsamında öğretmen 

adaylarından okullarda düzenlenen konferans, seminer ve gösteri gibi etkinliklere de katılmaları beklenir. 

Bu uygulama gerçekleşmeden önce öğretmen adaylarından uygulamaya hazırlayıcı nitelikle bir hazırlık 

seminerine katılmaları öngörülür ve öğretmen adaylarından uygulama bitiminde yapılan bir oturumluk bir 

değerlendirme toplantısından sonra uygulamaya ilişkin rapor yazmaları istenir. 

2.3. İki Yıllık Yüksek Lisans Öğretimi Süresince Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Gerçekleştirilen 

Uygulama Etkinlikleri (Praxissemester) 

Öğretmen yetiştirimine ilişkin Kuzey Ren-Vestfalya'da gerçekleştirilen reformlar kapsamında 

daha önceki uygulamalara ek olarak ayrıca 2015 yılının ikinci ayından itibaren 2 yıllık yüksek lisans 

öğretimi süresince bir yarıyıl “Praxissemester” olarak adlandırılan staj yapılması uygulamasına 

geçilmiştir. Bu uygulamaya geçilmesi ile birlikte daha önce okullarda olan staj uygulamasının organize 

edilmesi ve yürütülmesi sorumluluğunu bundan böyle üniversiteler üstlenmiştir. Staj uygulamaları bu 

yeni uygulama ile birlikte artık “Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung” (ZfsL) olarak 
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adlandırılan merkezler tarafından organize edilip yürütülmeye başlanmıştır. Öğretmen adayları uygulama 

eğitimlerini artık bu üç ayrı kuruma bağlı olarak sürdürmektedirler. Okullardaki uygulama dersleri 

üniversitelerde görev yapan rehber öğretim elemanları eşliğinde yürütülmektedir. ZfsL merkezinde görev 

yapan uzmanlar ise öğretmen adaylarına bir taraftan danışmanlık hizmeti sunarken öte yandan ZfsL 

merkezinde verdikleri teorik ve uygulamalı dersler ile öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine 

hazırlamakla görevlidir. “Praxissemester” olarak adlandırılan yarıyılın sonunda uygulama derslerinde 

öğretmen adaylarını gözlemleyen üniversite öğretim elemanları ile ZfsL merkezi uzmanları bir toplantı 

yaparak öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine ne ölçüde hazır olduğunu öğretmen adayının da fikrini 

alarak tartışır ve bir karara bağlarlar.  Bu görüşmenin sonunda öğretmen adayına daha sonraki eğitim 

periyodunda daha neler yapması gerektiği konusunda yol gösterilir. 

2.4. Yüksek Lisans Sonrası Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Uygulama Etkinlikleri 

(Vorbereitungsdienst) 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ndeki yeni yapılandırılan öğretmen yetiştirim süreci daha önce de 

dile getirildiği gibi yukarıda adı geçen gözlem ve uygulamalara ek olarak ayrıca önceleri 24 ay süren, 

2011 yılında 18 aya ve 2015 yılının ilk ayından itibaren 15 aya indirilen “Vorbereitungsdienst” olarak 

adlandırılan bir staj dönemini daha içermektedir. “Vorbereitungsdienst” olarak adlandırılan staj 

döneminde öğretmen adayları “ZfsL” merkezi olarak adlandırılan merkezlerde kendileri haftada 5-14 saat 

ders alırken aynı adaylar okullarda kendi başlarına vermek üzere haftada 9 saatlik bir ders üstlenirler ve 

bu dersleri ücretsiz olarak verirler. Öğretmen adayları bu dersleri üstlenmekle bir taraftan öğretmen eksiği 

bulunan okullarda öğretmen ihtiyacı karşılanır, öte yandan öğretmen adayları kendi başına derse girerek 

nasıl ders verileceği konusunda deneyim kazanırlar. Bu uygulamaya “Bedarfsdeckender Unterricht” 

denmektedir. 

NRW Eyaletinde bir öğretmen adayının başarısı farklı kademelerdeki etkinlik ve uygulamalardan 

alınan puanlar ile ölçülür. Eğitim süreci boyunca toplam en az 300 puan alan bir öğretmen adayı 

öğretmen olmaya hak kazanır. NRW öğretmen yetiştirme örneğinde her uygulamaya her zaman not 

verilmez. Öğretmen adayları tarafından verilen örnek dersler eğitim bilimlerinden bir uzman, öğretmen 

adayına uygulama süresince koçluk yapan bir kişi, okulda uygulama etkinliklerini düzenleyen bir 

koordinatör ve bir de tutanakları tutmak üzere bir stajyer tarafından izlenir. Dersin ardından dersi 

izleyenler ile bir değerlendirme toplantısı yapılır. NRW Eyaletinde Türkiye’deki gibi okuldaki uygulama 

öğretmeninin stajyere ilişkin bir değerlendirmesi yoktur. Zira aday öğretmenin verdiği ve gözlem yapılan 

dersler başka öğretmenlerin verdikleri dersler değildir. Öğretmen adayları tek başına bizzat ders yapmak 

üzere haftada 9 saat ders üstlenirler ve uzmanlar öğretmen adaylarını sadece örnek ders olarak 

hazırlanmış olan derslerde değil gerçek ders ortamında gözlerler. Uzmanlarca yapılan gözlem ve ders 

değerlendirmeleri birkaç defa tekrarlanır. İlk birkaç gözlem neticesinde not verilmez. Sadece not verilmiş 

olsaydı izlenen dersin ne tür bir not veya puan ile değerlendirileceği konusunda öğretmen adayına bilgi 
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verilir. Ders değerlendirme toplantılarında öğretmen adayından ders ile ilgili bir ders planı hazırlamış 

olması ve yapmış olduğu dersi önce kendisinin değerlendirmesi istenir. Daha sonra dersi izleyen tüm 

gözlemciler ders ile ilgili izlenimlerini öğretmen adayına iletirler. Ardından öğretmen adayının daha iyi 

ve daha kaliteli ders verebilmesi için uzmanlardan nasıl bir yardım almak istediği sorulur ve öğretmen 

adayının istekleri doğrultusunda kendisine materyal sağlanır, kaynakça gösterilir ve eksikliklerini 

gidermesi için neler yapması gerektiği konusunda yol gösterilir. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Türkiye’deki öğretmen yetiştirim süreci ile Almanya`nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde (NRW) 

26 Mayıs 2009 tarihinde yapılan reform neticesinde uygulamaya konan yeni öğretmen eğitimi programı 

karşılaştırıldığında Türkiye’deki öğretmen adaylarının gözlem ve öğretmenlik uygulaması sürelerinin çok 

kısa olduğu sonucuna varılır. Zira Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde YÖK tarafından 

1997 yılında uygulamaya konan ve daha sonra 2007 yılında yeniden revize edilmiş olan günümüz 4 yıllık 

öğretmenlik lisans programlarında sadece 7. yarıyılda biri teorik ve 4 saati uygulama olmak üzere Okul 

Deneyimi dersinde gözlem ve 8. yarıyılda Öğretmenlik Uygulaması D-dersinde 2 saat teorik ve 6 saat 

uygulama olmak üzere bir yarıyıl süresince haftada toplam 8 saat ders yapılması öngörülmektedir. Oysa 

NRW Eyaletinde 2009 yılında uygulamaya konan yeni öğretmen eğitim programları bir öğretmen 

adayının öğretmenlik mesleğine uygunluk derecesini ölçmek amacıyla lisans programlarına yerleşmeden 

önce okullarda 20 günlük gözlem ve uygulama yapılması kararını da beraberinde getirmiştir.  

Tablo 1: 2009 Yılı Reform Sonrası Almayanın NRW Eyaletinde ve Türkiye’de Öğretmen 

Yetiştirim Süreci ve Öğretmen Uygulama Etkinlikleri 

TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRİM 
SÜRECİNDE ZORUNLU ÖĞRETMEN 
UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ 
  

Bakalorya 
(4 Yıl Lisans) 
 

 

Okul Deneyimi 
(14X5 Saat) 
Öğr.Uygulaması 
(14x8 Saat) 

 

ALMANYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRİM  
SÜRECİNDE ZORUNLU ÖĞRETMEN 
UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ 
  

Eignungs-
praktikum 
20 Tage 

Orientierungs- 
praktikum 
 

Bachelor 
(3 Yıl Lisans) 
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Berufsfeld- 
praktikum 

 

 Master of Education 
(2 Yıl) 

Praxissemes
ter (6 Ay) 

Vorbereitungs-
dienst 
(12 Ay) 

 
 
 
 

 

Türkiye’de aslında daha 1997 yılında YÖK ile Dünya Bankasının ortak bir projesi sonucunda 

geliştirmiş oldukları ve uygulamaya konan 4 yıllık öğretmenlik lisans programının ikinci yarıyılında 

“Eignungspraktikum” adlı uygulamaya benzer etkinlikler Okul Deneyimi I dersinde gerçekleştirilmiş, 

ancak daha sonra 2007 yılında gerçekleştirilen revizyon ile Okul Deneyimi I dersinin ikinci yarıyılda 

verilmesinin çok erken olduğu düşüncesiyle bu ders programdan kaldırılmıştır. Günümüzde 

uygulanmakta olan öğretmenlik lisans programlarında sadece 7. yarıyıldaki Okul Deneyimi ve 8. 

yarıyıldaki Öğretmenlik Uygulaması dersi yer almaktadır ve Türkiye’de öğretmenlik lisans programlarına 

yerleşen öğrenciler öğretmenlik lisans programlarına yerleştirilmeden önce mesleğe uygunluk 

bakımından hiçbir sınava veya değerlendirmeye tabii tutulmamaktadırlar. LGS ve LYS sınavları tüm lise 

öğrencilerine uygulanan bir sınavdır ve öğretmenlik lisans programlarına yerleşecek olan öğretmen 

adaylarını seçmede farklı bir ölçüt uygulanmaz. Bu sebeptendir ki, Türkiye’de de öğretmenlik mesleğini 

yakından tanıyıp, kişilik olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine uygun vasıflara sahip olup 

olmadıklarını anlamak için Almanya’da olduğu gibi çok erken safhalarda gözlem yapmaya olanak 

sağlayacak türde etkinliklere ihtiyaç vardır. Öğretmenlik lisans programlarına yerleşmeyi düşünen 

öğretmen adaylarına Avrupa Birliğine üye ülke örneklerinde görüldüğü gibi öz değerlendirme yapacakları 

dokümanlardan yararlanabilmeleri ve uzman kişilerden konuya ilişkin profesyonel rehberlik hizmeti 

alabilmeleri için imkân sağlanmalıdır. 

Almanya’da öğretmen yetiştirim süreci Bologna bağlamında 3 yıl lisans eğitimi + 2 yıl yüksek 

lisans eğitimi olmak üzere iki kademe olarak yeniden yapılandırılmıştır ve her bir öğretmen adayının 

yüksek lisans programına devam etmesi, hatta daha sonra ayrıca 12 ay staj yapması zorunludur. Oysa 

Türkiye’de bulunan üniversitelerde Bologna kapsamında birçok yenilik yapılmış olmasına rağmen 3+2 

kademe yapılanmasına geçilememiş, öğretmen olabilmek için 4 yıl lisans eğitimi yeterli görülmüştür. 

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi öğretmen adayları için zorunlu bir eğitim değildir ve ancak isteye bağlı 

yapılabilir. Bunun yanı sıra Türkiye’de yetişen öğretmen adayları lisans veya lisansüstü eğitime ek olarak 

Almanya’da olduğu gibi ayrıca bir de 12 ay mesleğe hazırlık için bir staj eğitimine tabii tutulmamaktadır. 

Sadece mesleğe yeni başlayanlar bir yıl aday öğretmen olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu uygulama 

hiçbir şekilde Almanya’daki yüksek lisans sonrası mesleğe hazırlık amacı ile yapılan ve 

“Vorbereitungsdienst” olarak adlandırılan uygulamaya benzememektedir. Bu nedenledir ki öğretmenlik 
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mesleğinin yeterliklerinin tam ve eksiksiz edinilmesi için Türkiye’de de teorik bilgi yanı sıra öğretmen 

yetiştirim sürecinde gözlem, uygulama ve stajlara NRW örneğinde olduğu gibi daha fazla yer verilmeli, 

yüksek lisans eğitimi zorunlu hale getirilmeli, ancak bununla ilintili olarak lisans ve yüksek lisans 

programları yeniden gözden geçirilerek kaliteli bir eğitim için ders programları yeniden düzenlenmelidir. 

Ancak Türkiye’deki öğretmen eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarında NRW Eyaleti 

örneğindeki yeni yapılanmanın ve uygulama etkinliklerinin ne ölçüde ve ne şekilde Türkiye’deki 

öğretmen yetiştirim sürecine uyarlanabileceği uzman kişilerce enine boyuna tartışıldıktan sonra yarar 

sağlayacak uygulamaların Türkiye’ye uyarlanması, uymayacak olanlardan kaçınılması gerekmektedir. 

Bu araştırma, bir taraftan Türkiye’de de NRW örneğinde olduğu gibi gözlem ve öğretmen 

uygulamalarının bilimsel ölçütler doğrultusunda birden fazla uzmanın oluşturacağı komisyonlarca 

yürütülebilmesi için ivedi olarak bu sorumluluğu üstlenecek olan uzmanların sayılarının artırılması için 

gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğini ortaya koymuş, öte yandan NRW Eyaleti örneğinde olduğu gibi 

Türkiye’de de öğretmen atamalarında KPSS gibi birkaç saat içinde yapılan bir sınavdan alınan puanlar 

yerine öğretmen yetiştirim sürecinin tümünün göz önünde bulundurulduğu yeni bir değerlendirme 

ölçütünün esas alınması gerektiğini göstermiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’nin 7 bölgesindeki üniversitelerde okumuş, görev yapmış veya halen görev 
yapmakta olan 174 öğretmene J.G. Ponterotto ve arkadaşlarının (1998) geliştirmiş olduğu, Yazıcı, Başol ve 
Toprak’in (2009) Türkçe’ye Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (Teacher Multicultural Attitude Survey) 
şeklinde uyarladığı anket uygulanarak çokkültürlülük hakkındaki tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla 
birlikte çokkültürlü eğitimin tanımına dair açık üçlü soru ile öğretmenlerin çokkültürlülüğe getirdikleri tanımların 
incelenmesi amaçlanmıştır ve öğretmenlerin çokkültürlülük dahilinde öğretilmesinin ve incelenmesinin gereklilik 
olduğunu düşündükleri bir veya birden fazla kavramı belirtmeleri istenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, 
öğretmenler çokkültürlü eğitime karşı olumlu bir tutum sergilemektedir ve anlamlı tanımlamalar oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlülük, Farklılıklar. 

ABSTRACT 

In this study, I aimed to investigate teachers’ perceptions regarding multicultural education. For this study, 
I employed J.G. Ponterotto and colleagues’ (1998) Teacher Multicultural Attitude Survey, which was translated into 
Turkish by Yazici and colleagues (2009) and presented to 174 teachers from seven different regions of Turkey. 
Additionally, teachers were asked an open-ended question to define multicultural education based on their beliefs. 
Results show that teachers have positive attitudes toward multicultural education and they create meaningful 
definitions of multicultural education.  

Keywords: Multicultural education, multiculturalism, diversities.  

 

 

 

1. GiRiŞ 

1.1. Çokkültürlü Eğitim 

1960’li yıllarda Amerika’da başlayan Sivil Haklar Hareketi (Civil Rights Movement)’nin 

sonuçlarından biri olarak doğan çokkültürlü eğitim, günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından 

tanımlanmıştır. Çokkültürlü eğitimin en önemli araştırmacılarından biri olarak kabul edilen James Banks 

(1993), çokkültürlü eğitim kavramı için iki önemli amaç belirlemiştir. Bunlardan birincisi, çokkültürlü 
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eğitim, öğrencilerin etnik, sosyal sınıf, dini inanış gibi farklılıklarına bakılmadan yüksek kalitede eğitim 

deneyimine sahip olmaları için eğitim ortamının maksimum derecede desteklenerek gereken tüm 

değişikliklerin yapılması olarak tanımlamıştır. İkincisi ise öğrencilerin cinsiyet farkı gözetilmeden aynı 

eğitim imkanlarına kavuşturulması olarak tanımlanmıştır. Tabi bu tanımlar zaman içerisinde değişime 

uğramıştır.  Sleeter ve Grant (1994) çokkültürlü eğitimin farklı deneyimlere sahip öğrencilerin eğitim 

sistemine daha iyi adapte edilmesi için uygulanması gereken bir model olduğunu savunmuşlardır. Gay 

(2004), akademik başarının artırılması adına farklı etnik, dini ve sosyal sınıflardan gelen ogrencierin 

eğitime entegre edilmesi, onların demokrat bir vatandaş olarak yetişmesi ve çoğulculuğu muhafaza eden 

bir toplumun bireyleri olması adına çokkültürlü eğitimin gerekli olduğunu savunmuşlardır. National 

Association of Multicultural Education (Çokkültürlü Eğitim Ulusal Birliği) (2003) yaptığı tanımlamada 

çokkültürlü eğitimin daha çok farklı gurupların tarihsel ve kültürel geçmişlerinin bilinmesine hizmet 

edeceği konusuna vurgu yapmıştır.  

1.2. Türkiye'de Çokkültürlü Eğitimin Yeri 

Eğitim sistemimizin yeniden şekillenmesinde yapılandırmacı yaklaşımın rol almasından dolayı 

bütün öğretim programları öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla yeniden düzenlenmiştir. Bu yaklaşımın 

gereği olarak öğretmenler zengin bir içeriğe sahip eğitim-öğretim ortamı oluşturmakla sorumludurlar ve 

öğrencilerin bireysel farklılıklarını daha çok göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Sınıf içerisindeki 

farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ders iceriklerinde kendilerinden bir parça görmeleri, eğitim-öğretim 

ortamının daha verimli olmasını sağlar. Yapılandırmacı yaklaşımın bireysel farklılıklara önem vererek 

eğitim ortamının yeniden şekillenmesini desteklemesi, çokkültürlü eğitim kavramının Türk eğitim 

sisteminde artık yer alması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çokkültürlü eğitimin en önemli 

özelliği de bireylerin aileden, sosyal çevreden, ekonomik durumdan yada cinsiyet gibi bireysel 

farklılıklarına bakılmadan yaşıtları ile aynı eğitim imkanlarına sahip olmasıdır.  

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma için Türkiye’nin 7 bölgesindeki üniversitelerde okumuş, görev yapmış veya halen 

görev yapmakta olan 174 öğretmene J.G. Ponterotto ve arkadaşlarının (1998) geliştirmiş olduğu, Yazıcı, 

Başol ve Toprak’in (2009) Türk kültürüne Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (Teacher 

Multicultural Attitude Survey) şeklinde uyarladığı anket uygulanmış olup, bununla birlikte çokkültürlü 

egitimin tanimina dair açık uçlu soru ile öğretmenlerin çokkültürlüluge getirdikleri tanımların incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarını belirlemek için, “Çokkültürlü Tutum 

Ölçeği (Teacher Multicultural Attitüde Survey)”nde yer alan maddelerin aritmetik ortalamasına 

bakılmıştır. Bu ortalamalar 0.80 (5/4)’lik aralıklarla yorumlanmıştır; (Hiç katılmıyorum) 1.00-1.80 çok 

düşük, (Katılmıyorum) 1.81-2.60 düşük, (Kararsızım) 2.61-3.40 orta, (Katılıyorum) 3.41-4.20 yüksek, 
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(Kesinlikle Katılıyorum)4.21-5.00 çok yüksek. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel 

Program (SPSS, Versiyon 22.0) ile analiz edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımları 

Cinsiyet                   Frekans (f)                Yuzdelik (%)                     Ortalama 

Erkek                           62                              36 3.33 

Kadin                          112                             64 3.42 

Toplam                       174                             100                                     3.39 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerini göstermek için cinsiyet, eğitim 

durumu, çalışma süreleri ve kendilerini ait hissettikleri coğrafi bölgelere göre inceleme yapılmıştır. Buna 

göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin 112 kişinin kadın (%64), 62 kişinin erkek öğretmenlerden 

oluştuğu anlaşılmıştır. Bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetleri karşılaştırıldığında, kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla katılım sağladıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

öğretmenlerin çokkültürlülük hakkındaki tutumlarını, cinsiyetlerine göre karşılaştırdığımızda, kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranlara daha olumlu bir tutum sergiledikleri sonucuna varılmaktadır. 

Tablo 2.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına göre Çokkültürlü Tutum 

Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımları 

Egitim Durumlari          Frekans (f)                    Yuzdelik (%)            Ortalama 

Lisans                               148                                    85                           3.40 

Yuksek Lisans                   26                                     15                           3.35 

Toplam                             174                                    100 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin güncel eğitim durumları karşılaştırıldığında, lisans mezunu 

148 (%85), yüksek lisans mezunu 26 (%15) öğretmenin çalışmaya katıldığı sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuçlara göre, lisans mezunu öğretmenlerin bu çalışmaya çok büyük oranda katılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin çokkültürlü tutum ölçeğine verdikleri cevapların ortalamasını eğitim 

durumlarına göre karşılaştırdığımızda, lisans mezunu öğretmenlerin yüksek lisans mezunlarına göre 

çokkültürlülük hakkında daha olumlu fikir beyan ettikleri ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğindeki Çalışma Sürelerine göre 

Çokkültürlü Tutum Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımları 

Calisma Sureleri Frekans (f) Yuzdelik (%) Ortalama 
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1-5 yil 
5-10 yil 
10-15 yil 
15-20 yil 
20 yil ve ustu 
Bilinmeyen 

78 
71 
11 
8 
4 
2 

45 
41 
6 
5 
2 
1 

3.38 
3.41 
3.33 
3.36 
3.30 

Toplam 174 100  

Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğindeki çalışma süreleri 

incelendiğinde; 1-5 yıl aralığında 78(%45); 5-10 yıl aralığında 71(%41); 10-15 yıl aralığında 11(%6); 15-

20 yıl aralığında 8(%5), 20 yıl ve üstü çalışma süresine sahip öğretmenlerden 4 (%2) kişinin çalışmamıza 

katıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 2 (%1) öğretmen meslekteki çalışma sürelerini anketimizde 

belirtmemistir. Bu sonuçlara göre; mesleğinin ilk on senesini icra eden öğretmenlerden katılımın çok 

büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamalarını 

karşılaştırdığımızda, mesleğin ilk 5-10 yıllarını çalışan öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karşı diğer 

çalışma surelerindeki öğretmenlere göre daha olumlu tutum sergilemektedirler 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kültürel Olarak Kendilerini Ait Hissettikleri Coğrafi 

Bölgelere Göre Dağılımları 

Bolgeler Frekans (f) Yuzdelik (%) Ortalama 
Akdeniz Bolgesi 
Dogu Anadolu Bolgesi 
Ege Bolgesi 
Guneydogu Anadolu Bolgesi 
Ic Anadolu Bolgesi 
Karadeniz Bolgesi 
Marmara Bolgesi 

16 
14 
32 
7 
57 
26 
22 

9 
8 
18 
4 
33 
15 
13 

3.34 
3.37 
3.50 
3.52 
3.31 
3.45 
3.38 

Toplam 174            100  

Yukarıdaki sonuçlara ek olarak, öğretmenlerin kendilerini kültürel olarak ait hissettikleri coğrafi 

bölgeye göre dağılımları incelenmiştir. Buna göre; 16 (%9) öğretmen kendini Akdeniz Bölgesi’ne; 14 

(%8) öğretmen kendini Doğu Anadolu Bölgesi’ne; 32 (%18) öğretmen kendini Ege Bölgesi’ne; 7(%4) 

öğretmen kendini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne; 57 (33) öğretmen kendini iç Anadolu Bölgesi’ne; 26 

(%15) öğretmen kendini Karadeniz Bölgesi’ne; 22 (%13) öğretmen kendini Marmara Bölgesi’ne kültürel 

olarak ait hissetmektedir. Bu sonuçlara göre; kültürel olarak kendini iç Anadolu Bölgesi’ne ait hisseden 

öğretmenlerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Öğretmenlerin çokkültürlü tutum ölçeğine 

verdikleri cevapların ortalamalarını kendilerini kültürel olarak ait hissettikleri coğrafi bölgelere göre 

karşılaştırdığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden olan öğretmenlerin diğer bölgelere göre 

çokkültürlülüğe karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedir. Bu bölgeyi sırasıyla Ege, Karadeniz, 

Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz ve iç Anadolu bölgeleri takip etmektedir.  

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Çokkültürlülük Kavramı Dahilinde İncelenmesini 

Ve Öğretilmesini Düşündükleri Kavram Veya Kavramların Dağılımları 

Kavramlar Frekans (f) Yuzdelik (%) 
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Cinsiyet 
Dil farklılıkları 
Engellilik 
Etnik farklılıklar 
Inanç 
Yaş 
Hepsi 
Hiçbiri 

29 
118 
20 
134 
104 
14 
25 
4 

6.5 
26.3 
4.5 
29.9 
23.2 
3.1 
5.6 
0.9 

Toplam 448            100 

Bu çalışmada ayrıca öğretmenlerin çokkültürlülük dahilinde öğretilmesinin ve incelenmesinin 

gereklilik olduğunu düşündükleri bir veya birden fazla kavramı çoktan seçmeli maddelerden belirtmeleri 

istenmiştir. Bu kavramların dağılımları incelendiğinde; 134 (%29.9) defa etnik farklılıklar, 118 (%26.3) 

defa dil farklılıkları, 104(%23.2) defa inanç, 29 (%6.5) defa cinsiyet, 20 (%4.5) defa engellilik kavramları 

öğretmenlerden tarafından çokkültürlülük dahilinde incelenmesi ve öğretilmesi gereken kavramlar olarak 

seçilmiştir. Bununla birlikte, yukarıda adı geçen kavramların tamamının çokkültürlülük kavramı dahilinde 

öğretilmesi gerektiği 25 (%5.6) defa seçilmiştir. Hiçbirinin çokkültürlülük dahilinde ogretilmemesi 

gerektiği ise sadece 4 (0.9) kere seçilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde, etnik farklılıklar çokkültürlülük 

kavramı dahilinde öğretilmesi gereken en büyük yüzdeye sahip kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu 

sırasıyla, dil farklılıkları, inançlar, cinsiyet, engellilik ve yaş takip etmektedir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği 

 
Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum 
Ölçeği (ÖÇTÖ) 

Hic 
Katilmiyorum 
(1) 

Katilmiyorum(
2) 

Kararsizim 
(3) 

Katiliyorum 
(4) 

Kuvvetle 
Katiliyorum 
(5) 

f % f % f % f % f % 
Sınıf içinde kültürel olarak farklı 
öğrencilerin varlığı önemlidir 

2 1.1 14 8.0 11 6.4 120 69.0 27 15.5 

Öğretim yöntemleri kültürel 
olarak farklı öğrenci gruplarının 
ihtiyaçlarını karsılayacak sekilde 
uyarlanmalıdır. 

5 2.9 14 8.0 9 5.2 99 56.9 47 27.0 

Bazen öğretmenlerin çokkültürlü 
farkındalığı ve eğitimi konusuna 
çok fazla vurgu yapıldığını 
düsünüyorum. 

12 6.9 64 36.8 56 32.2 34 19.5 6 3.4 

Öğretmenler, öğrencilerinin 
kültürel geçmislerinin farkında 
olma sorumluluğuna sahiptirler. 

5 2.9 19 10.9 12 6.9 100 57.5 37 21.3 

Öğrencileri kültürel olarak daha 
iyi tanımak için aile bireyleriyle 
sıklıkla görüsürüm. 

5 2.9 39 22.4 21 12.1 88 50.6 19 10.9 

Sınıf kültürel olarak farklılastıkça 
öğretmenin isi daha da zorlasır. 

6 3.4 32 18.4 29 16.7 89 51.1 17 9.8 

Kisinin kendi kültürü içinde 
gururlanmasını tesvik etmek 
öğretmenin sorumluluğunda 
değildir. 

5 2.9 82 47.1 29 16.7 46 26.4 11 6.3 

Kültürel olarak farklı geçmise 
sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına 
hitap etmesi için öğretmenin 

5 2.9 29 16.7 47 27.0 82 47.1 8 4.6 
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rolünün yeniden tanımlanması 
gerektiğine inanıyorum. 
iki-dilli çocuklarla ilgilenirken, 
iletisim stilleri sıklıkla davranıs 
problemi olarak yorumlanır. 

14 8.0 62 35.6 33 19.0 54 31.0 8 4.6 

Sınıf kültürel olarak farklılastıkça 
öğretmenin isi daha fazla değerli 
olur. 

8 4.6 20 11.5 25 14.4 100 57.5 19 10.9 

Kültürel olarak farklı geçmise 
sahip öğrencilerden çok sey 
öğrenebilirim. 

0 0 13 7.5 5 2.9 109 62.6 44 25.3 

Öğretmenlerin çokkültürlülük 
eğitimi almaları gerekli değildir. 

31 17.8 82 47.1 23 13.2 26 14.9 9 5.2 

Etkili bir öğretmen olmak için 
sınıfta var olan kültürel 
farklılıkların farkında olmak 
gerekir. 

1 0.6 5 2.9 2 1.1 103 59.2 61 35.1 

Çokkültürlülük bilincine iliskin 
eğitim kültürel açıdan farklı 
öğrenci topluluğu 
ile daha etkili çalısmama yardım 
edebilir. 

2 1.1 19 10.9 14 8.0 112 64.4 25 14.4 

Öğrenciler sadece Türkçe iletisim 
kurmayı öğrenmelidirler. 

18 10.3 78 44.8 17 9.8 41 23.6 17 9.8 

Günümüz müfredatı 
çokkültürcülüğe ve farklılığa az 
önem vermektedir 

13 7.5 19 10.9 15 8.6 106 60.9 18 10.3 

Sınıfımdaki kültürel geçmis 
farklılığının bilincindeyim 

0 0 10 5.7 26 14.9 109 62.8 25 14.4 

Sınıfımın yapısı ne olursa olsun, 
öğrencilerin kültürel farklılığın 
bilincinde olmaları önemlidir. 

1 0.6 5 2.9 12 6.9 131 75.3 22 12.6 

Çokkültürlülüğün bilincinde 
olmak öğrettiğim konuyla ilgili 
değildir. 

15 8.6 64 36.8 23 13.2 50 28.7 19 10.9 

Öğrencilere kültürel farklılığı 
öğretmek sadece sınıfta çatısma 
yaratır. 

43 24.7 104 59.8 12 6.9 8 4.6 4 2.3 

 

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden bu çalışmaya katılan öğretmenlerin verdiği cevapları 

incelediğimizde, yukarıdaki tablodaki görülen sonuçlar ortaya çıkmış olup, bu tabloyu aşağıdaki gibi 

yorumlamamiz mümkündür; 

 “Sınıf içinde kültürel olarak farklı öğrencilerin varlığı önemlidir” maddesine öğretmenlerin 

katılım oranları %1.1 Hiç Katılmıyorum, %18 Katılmıyorum, %6.4. Kararsızım, %69 Katılıyorum ve 

%15.5 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçları analiz ettiğimizde, öğretmenler %85 gibi büyük 

bir oranla sınıf içi kültürel farklılıkları önemli bulmaktadır.  

“Öğretim yöntemleri kültürel olarak farklı öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

uyarlanmalıdır.” maddesine öğretmenlerin katılım oranları %2.9 Hiç Katılmıyorum, %8 Katılmıyorum, 

%5.2 Kararsızım, %56.9 Katılıyorum ve %27 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, 
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öğretmenlerin %84’u öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrencilerin gereksinimlerine ve kültürel 

farklılıklarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünmektedir. 

“Bazen öğretmenlerin çokkültürlü farkındalığı ve eğitimi konusuna çok fazla vurgu yapıldığını 

düşünüyorum.” maddesine öğretmenlerin katılım oranları %6.9 Hiç Katılmıyorum, %36.8 Katılmıyorum, 

%32.2 Kararsızım, %19.5 Katılıyorum ve %3.4 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, 

öğretmenlerin %84’u öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrencilerin gereksinimlerine ve kültürel 

farklılıklarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Bu oranlardan anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin %43’u sınıf içi çokkültürlülüğü destekleyen 

herhangi bir etkinin olmadığını beyan etmişlerdir. Ayrıca bu maddede öğretmenlerin % 32.2’si kararsızlık 

belirtmişlerdir ki, öğretmenler bu ölçekte en fazla kararsızlık belirttikleri madde olmaktadır. Buna neden 

olarak, ülkemizde henüz çokkültürlü eğitimi destekleyen herhangi bir eğitimin öğretmenlere verilmemiş 

olmasını gösterebiliriz.  

“Öğretmenler, öğrencilerinin kültürel geçmişlerinin farkında olma sorumluluğuna sahiptirler.” 

maddesine öğretmenlerin katılım oranları %2.9 Hiç Katılmıyorum, %10.9 Katılmıyorum, %6.9 

Kararsızım, %57.5 Katılıyorum ve %37 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, 

öğretmenlerin %90’dan fazlası öğrencilerin kültürel geçmişlerini öğrenme konusunda pozitif bir tutuma 

sahiptirler. 

“Öğrencileri kültürel olarak daha iyi tanımak için aile bireyleriyle sıklıkla görüşürüm.” 

maddesine öğretmenlerin katılım oranları %2.9 Hiç Katılmıyorum, %22.4 Katılmıyorum, %12.1 

Kararsızım, %50.6 Katılıyorum ve %10.9 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçları 

okuduğumuzda, öğretmenlerin %61’i öğrencilerin ailelerini tanımayı önemsedikleri sonucu çıkmaktadır. 

Bununla beraber, öğretmenlerin %25’lik bir kısmı öğrencilerin ailelerinin kültürlerini, yaşam tarzlarını 

tanımak konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

“Sınıf kültürel olarak farklılaştıkça öğretmenin işi daha da zorlaşır.” maddesine öğretmenlerin 

katılım oranları %3.4 Hiç Katılmıyorum, %18.4 Katılmıyorum, %16.7 Kararsızım, %51.1 Katılıyorum ve 

%9.8 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin %60’lik bir kesimi sınıf içi 

kültürel farklılıklar karşısında öğretmenin yapacağı işin daha da zorlaşacağını beyan etmişlerdir. Her ne 

kadar öğretmenler sınıf içi kültürel farklılıkların artmasıyla alacakları sorumlulukların doğru oranda 

artacağını beyan etmişlerse de, öğretmenler genel olarak sınıf içi kültürel farklılıkların varlığını 

önemsedikleri aşikârdır.  

“Kültürel olarak farklı geçmişe sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap etmesi için öğretmenin 

rolünün yeniden tanımlanması gerektiğine inanıyorum.” maddesine öğretmenlerin katılım oranları %2.9 

Hiç Katılmıyorum, %16.7 Katılmıyorum, %27 Kararsızım, %47.1 Katılıyorum ve %4.6 Kesinlikle 
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Katılıyorum şeklindedir. Buna göre çalışmaya katılımcıların yarısı öğretmenlerin çokkültürlü sınıf 

ortamında verimli bir şekilde çalışabilmesi için öğretmenin rolünün yeniden tanımlanmasının gerekli 

olduğunu beyan etmişlerdir. Bu maddenin sonuçlarından ortaya çıkan en ilginç özelliklerinden biri de, 

öğretmenlerin en fazla kararsız kaldığı ikinci madde olmasıdır. Öğretmenlerin %27’si görev tanımının 

yeniden yapılıp yapılmaması konusunda kararsız kalmışlardır. 

“İki-dilli çocuklarla ilgilenirken, iletişim stilleri sıklıkla davranış problemi olarak yorumlanır.” 

maddesine öğretmenlerin katılım oranları %8 Hiç Katılmıyorum, %35.6 Katılmıyorum, %19 Kararsızım, 

%31 Katılıyorum ve %4.6 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin %44’u 

iki-dilli çocuklarla ilgilenirken, iletişim stillerinin davranış problem olmadığını düşünmektedirler. Bu 

maddeden çıkan diğer bir sonuç ise öğretmenlerin %19 ile en çok kararsızlık gösterdiği üçüncü madde 

olmasıdır.  

“Sınıf kültürel olarak farklılaştıkça öğretmenin işi daha fazla değerli olur.” maddesine 

öğretmenlerin katılım oranları %4.6 Hiç Katılmıyorum, %11.5 Katılmıyorum, %14.4 Kararsızım, %57.5 

Katılıyorum ve %10.9 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Buna göre öğretmenlerin %68’lik bir oranı 

sınıf içi kültürel farklılıkların öğretmenin yapacağı işi daha değerli kılmakta olduğunu düşünmektedirler. 

“Kültürel olarak farklı geçmişe sahip öğrencilerden çok şey öğrenebilirim.” maddesine 

öğretmenlerin katılım oranları %0 Hiç Katılmıyorum, %7.5 Katılmıyorum, %2.9 Kararsızım, %62.6 

Katılıyorum ve %25.3 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin %88’i farklı 

kültürlere sahip öğrencilerden çok şey öğrenilebileceği konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu 

madde ayrıca bize çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun öğrencilerden birşeyler 

öğrenme konusunda öğretmenlerin olmulu bir tutum içerisinde olduklarını söylemektedir.  

“Öğretmenlerin çokkültürlülük eğitimi almaları gerekli değildir.” maddesine öğretmenlerin 

katılım oranları %17.8 Hiç Katılmıyorum, %47.1 Katılmıyorum, %13.2 Kararsızım, %14.9 Katılıyorum 

ve %5.2 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Buna göre öğretmenlerin %65 gibi büyük bir oranı 

çokkültürlü eğitim almak konusunda olumlu bir tutum sergilediklerini ve çokkültürlü eğitim almanın 

önemli olduğunu düşündükleri sonucuna varabiliriz. 

“Etkili bir öğretmen olmak için sınıfta var olan kültürel farklılıkların farkında olmak gerekir.” maddesine 

öğretmenlerin katılım oranları %0.6 Hiç Katılmıyorum, %2.9 Katılmıyorum, %1.1 Kararsızım, %59.2 

Katılıyorum ve %35.1 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin %94’luk bir 

kısmı sınıf içi kültürel farklılıkların farkında olmanın öğretmenin daha etkili ve verimli olmasıyla doğru 

orantılı olduğunu düşünmektedirler. Bu madde ayrıca ölçekte öğretmenlerin en büyük oranda olumlu 

görüş bildirdikleri maddedir. 

“Çokkültürlülük bilincine ilişkin eğitim kültürel açıdan farklı öğrenci topluluğu ile daha etkili 

çalışmama yardım edebilir.” maddesine öğretmenlerin katılım oranları %01.1 Hiç Katılmıyorum, %10.9 
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Katılmıyorum, %8 Kararsızım, %64.4 Katılıyorum ve %14.4 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu 

sonuçlara göre öğretmenlerin %79’u çokkültürlülüğün bilincinde olmanın önemli olduğunu ve eğitimin 

bu bilinçle daha etkili bir hale gelebileceğini düşündüklerini söyleyebiliriz. “Öğrenciler sadece Türkçe 

iletişim kurmayı öğrenmelidirler.” maddesine öğretmenlerin katılım oranları %10.3 Hiç Katılmıyorum, 

%44.8 Katılmıyorum, %9.8 Kararsızım, %23.6 Katılıyorum ve %9.8 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 

Buna göre öğretmenlerin %55’i öğrencilerin tek bir dille iletişim kurmaları fikrine katılmadıkları, %34’u 

ise öğrencilerin sadece Türkçe ile iletişim kurmalarının gerektiğine inanmaktadır. 

“Günümüz müfredatı çokkültürcülüğe ve farklılığa az önem vermektedir” maddesine 

öğretmenlerin katılım oranları %7.5 Hiç Katılmıyorum, %10.9 Katılmıyorum, %8.6 Kararsızım, %60.9 

Katılıyorum ve %10.3 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, öğretmenlerin 

%71’i müfredatta çokkültürlülük ve farklılıklar konusunun yeterince yer almadığına inanmaktadırlar. 

Buradan müfredatın çoğulculuğu hedef alarak yeniden düzenlenmesinin gerektiği sonucunu da 

çıkarabiliriz. 

“Sınıfımdaki kültürel geçmiş farklılığının bilincindeyim.” maddesine öğretmenlerin katılım 

oranları %0 Hiç Katılmıyorum, %5.7 Katılmıyorum, %14.9 Kararsızım, %62.8 Katılıyorum ve %14.4 

Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin %77’lik gibi büyük bir çoğunluğu 

sınıf içi kültürel farklıların bilincinde olmak konusunda olumlu görüş bildirmişler ve kendilerinin bu 

bilince sahip olduklarına inanmaktadırlar. 

“Sınıfımın yapısı ne olursa olsun, öğrencilerin kültürel farklılığın bilincinde olmaları önemlidir.” 

maddesine öğretmenlerin katılım oranları %0.6 Hiç Katılmıyorum, %2.9 Katılmıyorum, %6.9 

Kararsızım, %75.3 Katılıyorum ve %12.6 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Öğretmenlerin %88’i 

öğretmenler kadar öğrencilerin de sınıf içinde ve dışında kültürel farklılıkların bilincinde olmaları 

gerektiği yönünde olumlu fikir beyan etmişlerdir. 

“Çokkültürlülüğün bilincinde olmak öğrettiğim konuyla ilgili değildir.” maddesine öğretmenlerin 

katılım oranları %8.6 Hiç Katılmıyorum, %36.8 Katılmıyorum, %13.2 Kararsızım, %28.7 Katılıyorum ve 

%10.9 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin % 45.4’u öğrettikleri 

konuyla çokkültürlülüğün bilincinde olmanın birbiriyle alakalı olduğunu, %39.6’si öğrettikleri konuyla 

çokkültürlülüğün bilincinde olmanın birbiriyle alakalı olmadığını düşünmektedirler. 

“Öğrencilere kültürel farklılığı öğretmek sadece sınıfta çatısma yaratır.”maddesine öğretmenlerin 

katılım oranları %24.7 Hiç Katılmıyorum, %59.8 Katılmıyorum, %6.9 Kararsızım, %4.6 Katılıyorum ve 

%2.3 Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Öğretmenlerin %84.5 gibi büyük bir çoğunluğu kültürel 

farklılıkların sınıf içinde çatışma yaratmayacağına inanmaktadırlar. 

Türkiye genelinde 174 öğretmene uyguladığımız “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği”nin 

sonuçlarını incelediğimizde, öğretmenlerin çokkültürlü eğitim konusunda olumlu bir tutum sergiledikleri 
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sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu sonuçları Toprak’in (2008) Tokat ilinde, Özdemir ve Dil’in (2013) 

Çankırı ilinde aynı ölçeği kullanarak yaptıkları çalışmalarla karşılaştırdığımızda, sonuçların birbirine 

benzerlik gösterdiği, öğretmenlerin çokkültürlülük hakkında Türkiye genelinde de olumlu bir tutum 

sergiledikleri sonucuna varabiliriz.  

Tablo 7’de öğretmenlere açık üçlü soru olarak, çokkültürlülük kavramının kendilerine göre 

tanımlamaları istenmiş, verdikleri cevaplardan aşağıdaki kodlar oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerden 88’lik (%51) bir kısmı “çokkültürlü eğitimin size göre tanımı nedir?” sorusuna cevap 

vermişlerdir. 

Tablo 7. Çokkültürlü Eğitimin Size Göre Tanımı Nedir? Sorusuna Cevap Veren Öğretmenlerin 

Kodlanmış İfadelerinin Dağılımları 

Kodlanmis ifadeler Ögretmen Frekans (f) Yuzdelik (%) 
Cogulculugu koruma (Sinif 
ici Kulturel farkliliklarin 
goz onunde 
bulundurulmasi) 

Ö1, Ö8, Ö11, Ö13, Ö21, 
Ö26, Ö28, Ö33, Ö34, Ö35, 
Ö60, Ö65, Ö72, Ö77, 
Ö101, Ö112, Ö147, Ö157, 
Ö168, Ö169 

20 23 

Kulturlerarasi etkilesim Ö2, Ö4, Ö7, Ö15, Ö18, 
Ö27, Ö44, Ö61, Ö62, Ö66, 
Ö67, Ö120, Ö125, Ö126, 
Ö141, Ö158 

16 18 

Kulturel farkliliklarin 
varligi bilincini 
kazandirma 

Ö3, Ö17, Ö22, Ö38, Ö39, 
Ö42, Ö88, Ö100, Ö103, 
Ö115, Ö137, Ö149, Ö163 

13 15 

Bireysel farkliliklara gore 
ogrenme yontemlerinin 
sekillendirilmesi 

Ö5, Ö16, Ö23, Ö46, Ö50, 
Ö51, Ö54, Ö55, Ö70, Ö74, 
Ö82, Ö96, Ö109, 0152, 
Ö166, Ö167, Ö172 

17 19 

Butunlestirici Egitim 
(Farkliliklari ortak degerde 
bulusturma) 

Ö9, Ö14, Ö31, Ö32, Ö37, 
Ö41, Ö52, Ö59, Ö68, Ö80, 
Ö92, Ö122, Ö124, 0132, 
Ö138, Ö150, Ö156, Ö172 

18 20 

Tektip egitim (farkliliklari 
gozardi etme) 

Ö95, Ö97, Ö104, Ö148 4 5 

Bu tabloya göre, bu soruya cevap veren 20 (%23) öğretmen, çokkültürlü eğitimin sınıf içi 

farklıların eğitim öğretim faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması, farklılıkların eğitim öğretim 

faaliyetlerinde korunması gerektiği yönünde tanımlamalar yapmışlardır. Öğretmenlerin bu tanımlamalarla 

ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;  

“Sınıfı oluşturan bireylerin kültürel özelliklerini bilerek ve bunu göz önünde tutarak yapılan 

eğitimdir (Ö1).” “Ögretmenlerin, öğrencilerin kültürel altyapılarının farkında olarak yaklaşımda 

bulunmasıdır (Ö13). “Farkli çevrede yetişmiş çocukların aynı eğitim ortamında biraraya gelmesi ve 

yaşam tarzlarının göz önünde bulundurularak eğitim ortamının hazırlanmasıdır (Ö35).” “Her kültürel 

farklılığa açık olmak ve bunu eğitimin amaçlarından biri haline getirmektir (Ö147).” 
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Çokkültürlülüğün tanımlayan 16 (%18) öğretmen, bu kavramın farklı kültürlerin birbirlerinden 

eğitim-öğretim ortamında etkilenmesi şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Ayrıca, sınıf içinde farklı 

inanışların varlığının kabul edilmesi, bunların öğretilip çocukların birbirlerinin inançları hakkında bilgi 

sahibi olması yönünde çeşitli tanımlamalara ulaşılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları aşağıdaki gibidir;  

“Farklı kültür, etnik köken, mezhepe sahip olan çocukların birarada olması ve birbirlerinin 

yaşantıları hakkında bilgi edinmeleridir(Ö4).” “Birçok kültürden bir araya gelmiş öğrencilerin bulunduğu 

sınıf ortamında verilen eğitimdir (Ö15).” “Bence farklı kültürlere sahip bireylerin bir arada yaşam 

kurabilmelerini, ilişkilerini düzenleyebilmelerini ve "farklısın o halde uzak dur" demek yerine "aslında 

farklılıklarımız var ama bu ilişkilerimizi sadece kazanımlar bağlamında, olumlu yönde etkiler" 

diyebilmeyi kazandırması gereken eğitim anlayışıdır (Ö44).” 

Öğretmenlerin 13’u (%15) çokkültürlü eğitimin kültürel farklılıkların varlığı bilincini kazandırma 

yönünde bir eğitim olduğunu düşünmektedirler. Bu tanımların bir kaçı aşağıdaki gibidir; 

“İnsanların her farklı kültürün geleneklerini, göreneklerini, değerlerini ve dilini benimsemiş 

olmasıdır (Ö17).” “Farklı etnik kökene mensup bireylerin bir araya toplatılıp sadece baskın kültürün 

anlatılmadığı eğitim sistemidir (Ö103).” “Farklı kültürleri derslerde ele almaktır(Ö137).” 

17 (%19) öğretmen çokkültürlü eğitimin bireysel farklılıklara göre öğrenme yöntemlerinin 

şekillendirilmesi şeklinde olduğunu düşünmektedir. Yapılan bu tanımlamaların bazıları aşağıdaki gibidir;  

“Farklı ırk, etnik yapı ve sosyal gruplardan gelen tüm öğrenciler için eğitim fırsatları yaratmak, 

okul ortamını değiştirmek ve yeniden yapılandırmayı amaçlamaktır (Ö46).” “Eğitim öğretimde kullanılan 

öğretim yöntem ve teknikleri için daha etkili kullanma, konunun öğrenciye daha etkili aktarımı için 

öğrencinin yaşantılarından örnekler verme anlamında fayda sağlayabilir (Ö54).” “Bana göre çokkültürlü 

eğitim farklı etnik yapıya sahip çocukların sahip oldukları kültür ve bilgi birikimine zarar vermeden 

mevcut programdan yararlanmaları bunun yanında da sahip olunan bu farklı etnik yapıların sınıf içi 

etkileşime sokulmasıdır (Ö152).” 

Öğretmenlerin 18’i (%20) çokkültürlü eğitimin bütünleştirici bir fonksiyonun olduğu, sınıf içi 

farklılıkların ortak bir değer etrafında buluşturulması yönünde bir tanımının olduğunu beyan etmişlerdir. 

Bu tanımlamalardan bir kaçı aşağıdaki gibidir; 

“Farklı kültürel değerlere sahip bireyleri öncelikle ortak değerlerde buluşturmak sonrasında 

onlara kendi değerlerini doğru bir şekilde öğretmek ve farklı kültürlere saygı duyulmasını 

gerçekleştirmektir (Ö9).” “Herkesin kültürüne saygı duyarak bir arada yaşayıp kabullenmek (Ö68).” 

“Farklılıkları bir arada yaşatıp kaynaştırmak demektir (Ö92).” 
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Bu sonuçlar göstermektedir ki, öğretmenlerin yapmış olduğu tanimlamalarda, çokkültürlülük 

alanında söz sahibi, fikir babası ve kurucularından olan, dünya çapında bilinen birçok araştırmacının 

tanimlamalarina benzeyen, kısmen yada tamamen onlarla örtüşen benzerliklikler görmek mümkündür. 

Örneğin, Bennett (1990), çokkültürlülüğü kültürel çoğulculuğun beslemesi adına, demokratik değerlere 

dayalı olarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve farklı etnik gruplar hakkında müfredatlar 

geliştirerek baskın kültürün etkisinden kurtulmuş olarak eğitim ve öğretimin yeniden düzenlendiği bir 

yaklaşım olarak tarif eder. Diğer bir araştırmacı Parekh (1986), çokkültürlü eğitimi varolan önyargıları 

yıkmak adına, başkalarının bakış acılarını ve kültürlerini özgürce irdeleyerek, farklı deneyimlerin ve 

fikirlerin analiz edilmesi sonucunda gelecek nesillerin çoğulcu bir yaşam tarzına karşı daha duyarlı olarak 

yetiştiği bir model olarak tanımlamaktadır. Yukarıda verdiğim örneklerdeki öğretmenlerin yaptığı 

tanımlamalarla bu araştırmacıların yaptığı tanımlar karşılaştırılınca, birçok benzerlikler görmek 

mümkündür.  

Bununla beraber, çok az bir oran olsa da, çokkültürlü eğitime tanımlama yapan 4 öğretmen 

tamamen alakasız, konudan farklı noktalara temas etmişlerdir. Ünlü ve Orten’in (2013) öğretmen 

adaylarıyla yaptığı çalışmada da belirttikleri gibi, çokkültürlülük hakkında yanlış öğrenmelerden 

kaynaklanan çeşitli olumsuz görüşlerin ortaya çıkabileceği aşikârdır. Bu da çokkültürlü eğitim hakkında 

varolan yanlış bilgilerin “ülkeyi bölmek üzere oluşturulmuş bir model olduğu yada insanları ayrıştırmak 

üzere kurulmuş bir proje” gibi algılanmasından dolayı öğretmenler üzerinde bıraktığı olumsuz etkiden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

Çokkültürlü eğitimi tanımlamak için tektip eğitim sistemini benimsediklerini söyleyerek, olumsuz 

tanımlamalar yapmış 4 (%5) öğretmen bu çalışmada yer alışmıştır. Bu tanımlamalar su şekildedir; 

“Egitimde çok kültürlülük olmaz (O95).” “Eğitim insandır. Günümüzde kültürel farklılıklara 

dikkat çekerek bizi ayrıştırmak istiyorlar. Eğitim eğitimdir (O48).” 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERiLER 

Araştırmaya katılan öğretmenlere “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (ÖÇTÖ)” ile 

uygulanan anketin sonuçları eğitim düzeyleri, cinsiyet, kültürel olarak ait hissedilen coğrafi bölge ve 

çalışma süreleri gibi değişkenlere bağlı olarak incelenmiş olup, çokkültürlülük hakkında öğretmenlerin 

büyük oranda olumlu tutum sergiledikleri göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerden çokkültürlülük 

dahilinde incelenmesi ve öğretilmesi gereken konular hakkında görüş bildirmeleri talep edilmiş, bunun 

sonucunda öğretmenler en çok etnik farklılıkların çokkültürlülük dahilinde incelenmesi ve öğretilmesi 

gerektiği sonucuna varmışlardır.  

Bununla birlikte, öğretmenlerden çokkültürlü eğitimi tanımlamaları istenmiş, öğretmenlerin 

yaptıkları tanımlar beş farklı başlık altında toplanmıştır. Bu tanımlamalar incelendiğinde, öğretmenlerin 
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çokkültürlü eğitim çokkültürlü eğitim hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, çokkültürlü eğitimin 

uygulanması konusunda çeşitli kaygıların varlığı tespit edilmiştir. Bu kaygılar çeşitli hizmet içi kurslarla 

çokkültürlü eğitimin temelleri ve uygulamalarına dair örnekler anlatılarak öğretmenler sınıf içi 

farklılıklara karşı daha fazla hazır hale getirilmelidir. 

Çokkültürlülük hakkında lisans düzeyinde dersler dizayn edilerek, gelecek dönemlerde görev 

yapacak öğretmenlerin eğitimleri eğitim fakültelerinde verilmelidir. Öğretmenlerin sınıf içerisinde 

uygulayabileceği, çokkültürlülük ve çoğulculuk fikirlerini benimsemiş, ülkemizin farklı kültürel, inanış, 

etnik, sosyo-ekonomik vb. unsurlardan oluştuğu unutulmadan, Türkiye'nin yapısına uygun, Türkiye 

modeli çokkültürlü eğitimi destekleyen müfredatlar geliştirilmelidir. Bu müfredat geliştirme işi boyunca, 

dünyanın diğer bölgelerindeki çokkültürlü eğitim uygulamaları incelenip, bunları sistemimize adapte 

edilmiş modelleri oluşturulmalıdır. 
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ÖZET 

Kariyer gelişimi bireyin mesleğe ilk adımı attıktan sonra başlamaktadır. Bir süreç olarak devam eden 
kariyer gelişimi, aynı zamanda meslekte uzmanlaşmaya başlanıldığının da açık bir göstergesidir. 21. yüzyıla 
gelindiğinde öğretmen adaylarının kariyer gelişimi, eğitim fakültelerinden mezun olup mesleğe başlamalarıyla 
birlikte başlamaktadır. Ancak, öğretmenlik mesleğine sadece eğitim fakültesi mezunları başlamamaktadır. 
Profesyonel bir meslek olmak zorunda olan öğretmenlik mesleği, Türk eğitim tarihinde de sürekli eğitim fakültesi 
dışındaki bireylerin de talep ettiği bir meslek olma özelliğini sürdürmüştür. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin 
öğretmen olabilmelerini sağlamak adına pek çok adım atılmıştır.  2010 yılından bu yana öğretmenlik mesleği fen-
edebiyat fakültelerinin de mühendislik, sağlık bilimleri, sanat tasarım, güzel sanatlar, ilahiyat fakültesi gibi farklı 
fakültelerden öğretmen yetiştirme programlarına katılma imkanı verilerek öğretmenlik mesleğine geçiş hakkı 
tanınmıştır.  Üniversite sınavında farklı bölüm tercihleri yaparak çeşitli mesleklere yönelme eğiliminde olan 
öğrencilerin kariyer hayatlarının başlamasıyla birlikte farklı bölümlerden olmalarına rağmen ortak hedef olarak 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumları nasıldır? sorusu akla gelmektedir. Bu çalışmada öğretmen yetiştirme 
programına devam eden sağlık ve sanat bölümlerinden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları 
araştırılmaktadır. Araştırmaya 2014/15 bahar dönemi öğretmen yetiştirme programına devam eden 150 öğretmen 
adayı katılmıştır. Bu kapsamda, öncelikli olarak öğretmen adaylarına kişisel bilgi formları doldurtulmuş ve 
Üstüner’in 2006 yılında geliştirmiş olduğu “öğretmenlik mesleğine karşı tutum ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada 
elde edilen bulgulara göre, sağlık alanındaki öğretmen adaylarının sanat alanındaki öğretmen adaylarına göre 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimler: Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Mesleği, Tutum 

ABSTRACT 

Career development begins after starting vocational life. Career development has been a process in which 
professionalism in vocation has also been started. In the 21st century, career development of teacher candidates starts 
after their graduation from the university. However, teacher profession has been chosen not only by those who 
completed faculty of Education but also faculty of Arts and Science throughout Turkish educational history. Since 
2010, graduates from various faculties such as, Engineering, Health, Arts, Theology have been given official right to 
attend Pedagogical Formation Programs, namely to become a teacher. In this study, it is aimed to investigate the 
question “What are the attitudes of those graduates towards teacher profession?”. The samples consist of 150 teacher 
candidates in 2014/15 spring semester. In order to obtain the data, the participants completed personal information 
form and “attitudes toward teacher profession scale” developed by Ustuner 2006. The obtained data show that 
teacher candidates from health field have more positive attitudes than those from arts field.  

Keywords: Teacher Candidates, Teacher Occupation, Attitudes  
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Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme programları tarihsel süreç içerisinde her dönemde 

tartışılagelmiş bir konu olmuştur. Türk eğitim tarihinde öğretmenlik mesleğinin iyileştirilmesi ve 

güçlendirilmesi için çeşitli adımlar atılmaya çalışılmıştır. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet döneminde ilk 

adım 1924’de Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu ile öğretmenlik mesleği “devletin umumi hizmetlerinden 

talim ve terbiye vazifesini üzerine alan, müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir” şeklinde 

tanımlanmıştır (Akyüz, 2010).  Diğer bir adım da 1973’te çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunun 43. maddesinde yer alan “öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim 

görevlerini üzerinde alan özel bir ihtisas mesleğidir.” ibaresidir. Bu ibare günümüzde de öğretmenlik 

mesleğinin temelini teşkil etmektedir.  

Öğretmenlik mesleğine diğer fakültelerden gelen talepler doğrultusunda öğretmen yetiştirme 

programları ile ilgili pek çok adım atılmıştır. Son olarak, 2009 ve 2010 yıllarında tezsiz yüksek lisans 

programında YÖK tarafından yeni bir düzenleme getirilmiş ve bu düzenlemeye göre pedagojik 

formasyon sertifikası sadece birkaç üniversitede verilmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirme konusunda 

YÖK tarafından yapılan son düzenleme ise tezsiz yüksek lisans programının kaldırılması ve öğrencinin 

hangi fakülte ya da bölümde okuduğuna/mezun olduğuna bakılmaksızın gerekli koşulları sağlayan tüm 

öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi alabilme hakkının verilmesidir şeklinde düzenlenmiştir (YÖK, 

2010). Bu çerçevede, farklı fakültelerden pek çok öğretmen adayı pedagojik formasyon programlarına 

devam etmektedirler. 

Öğretmenlik mesleği bu kadar talep görürken, adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumları 

nasıl olduğu sorusu akla gelmektedir.  Bu soruya cevap arayan pek çok çalışma yapılmıştır (Can, 2010; 

Çapri & Çelikkaleli, 2008; Oral, 2004; Üstün ve Ark., 2004).  . Bu çalışmaların bir kısmı hali hazırda 

eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından, bir kısmı da fen-edebiyat fakültesinde öğrenim 

gören ya da aynı fakülteden mezun pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

Öğretmenlik mesleğine talep diğer meslek gruplarından da gelmektedir. Farklı sektörlerde kariyer 

gelişimini kesip pedagojik formasyon programına devam edip öğretmenlik mesleğine yönelmek isteyen 

öğretmen adayları da bulunmaktadır. Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran halihazırda bir meslek sahibi olan 

fakat çeşitli faktörlerden dolayı meslek değiştirmek isteyen farklı sektörlerden gelen öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine karşı tutumları incelenmesidir. Bu çerçevede, şu soruların cevapları aranacaktır: 

1)Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, bölümlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, halen çalışıp çalışmamalarına 

göre farklılaşmakta mıdır? 
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3) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yaşlarına ve cinsiyetlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma grubu 

Araştırmadaki çalışma grubunu 2014/2015 bahar dönemi öğretmen yetiştirme programına devam 

eden 150 öğretmen adayı kapsamaktadır.  

Tablo 1: Öğretmen adaylarının bölümlerine dağılımı gösteren frekans ve yüzdelik tablosu 

 Çalışma 
Grubu 

TOPLAM 

f(%) f(%) 

         Sağlık  61(40,7) 61(40,7) 

Sanat  89 (59,3) 89 (59,3) 

TOPLAM 150 150 

Çalışma grubunun bölümlere göre frekans ve yüzdelikleri Tablo 1’de belirtilmiştir. Buna göre, 

çalışma grubunun 61’i (%40,7) sağlık bölümünden, 89’u (%59,3) sanat bölümünden oluşmaktadır.  

Çalışma grubu yaş değişkeni açısından incelendiğinde x=27,42 (ss=3,92) olduğu ve grubun 21-42 

yaş aralığında yer aldığı görülmektedir.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine tutumlarını ölçmek amacıyla 

Üstüner (2006) yılında geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarını yaparak geliştirmiş olduğu “öğretmenlik 

mesleğine karşı tutum ölçeği” (ÖMTÖ) uygulanmıştır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarını ölçmek üzere 5'li Likert tipi "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan bu ölçek 13 olumlu, 19 olumsuz ifadeli toplam 34 madde içermektedir. Bu 

maddeler "Kesinlikle Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum" ve "Kesinlikle 

Katılımıyorum" olmak üzere beş kategoride ölçeklenmıştır. Ölçek uygulandıktan sonra olumlu cümleler 

"Kesinlikle Katılıyorum" kategorisinden başlayarak sırayla 5,4,3,2,1 olarak, olumsuz cümleler yine aynı 

kategoriden başlayarak 1,2,3,4,5 olarak puanlanmıştır. Üstüner (2006) iç güvenirlilik katsayısını cronbach 

α =.93 olarak bulmuştur. Bu çalışmada da iç tutarlılık hesaplanmış ve cronbach α .917 olarak 

bulunmuştur. Bulunan bu değerden hareketle ölçeğin araştırmanın çalışma grubu üzerinde de 

uygulanabilecek güvenilir bir veri toplama aracı olduğu anlaşılmaktadır.  
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Katılımcılar hakkında genel bilgi toplamak üzere kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. Bu formda, katılımcıların cinsiyet, yaş, mezun olunan lisans programı, mezun olunan 

üniversite türü hakkında bilgileri yer almaktadır. Pedagojik formasyon programına katılma nedenleriniz 

nelerdir? sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar kategorize edilmiştir. 

2.3. Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları öğretmen adaylarına fakülte ortamında 

uygulanmıştır. Uygulama yaklaşık 15 dakika sürmüştür. 

Elde edilen veriler SPSS 10.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde f, %, 

bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 ve 0,01 düzeyleri 

kullanılmıştır 

3. BULGULAR 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine tutumlarını belirleme amacıyla öğretmenlik 

mesleğine karşı tutum ölçeğinden elde edilen puanlar analiz edilerek analiz sonucu elde edilen veriler 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Öğretmenlerin ÖMTÖ’den aldıkları puanların aritmetik ortalana ve standart sapmaları 

 n x ss 

ÖMTÖ 150 145,39 16,80 

 

Tablo 2’den anlaşıldığı gibi, ÖMTÖ’den aldıkları puanların ortalaması 145,39’dur. Genel olarak 

değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla non-parametric test yapılmış ve analiz sonucu elde edilen veriler 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre ÖMTÖ MANN-Whitney test sonuçları 

 Cinsiyet N 
Sıralar 

Ortalaması 
Sıralar 

Toplamı p 

ÖMTÖ 
Erkek 134 77,57 10394,00 

- 
Kadın 16 58,19 931,00 
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Toplam 150   

Tablo 3’den anlaşıldığı gibi, ÖMTÖ’den aldıkları puanlara ilişkin sıralar ortalamasının 

cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı p>0,05 saptanmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının bölümlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız grup t testi uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen 

veriler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Öğretmen adaylarının bölümlerine göre ÖMTÖ puanlarına uygulanan bağımsız grup t 
testi 

 Öğretmenlik 
Alanı n x ss sd t p 

ÖMTÖ 

Sağlık 61 149,51 19,25 

148 2,52 0,013 Sanat 89 142,57 17,32 

Toplam 150   

 

Tablo 4’den anlaşıldığı gibi, öğretmen adaylarının ÖMTÖ’den aldıkları puan ortalamalarına 

uygulanan bağımsız grup t testi bulgusu istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur. 

Bölümlere göre aritmetik ortalama incelendiğinde sağlık bölümündeki öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının sanat bölümündekilere oranla istatistiksel açıdan farklı seviyede oldukları 

görülmüştür. Sonuç olarak sağlık bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

sanat alanına göre daha olumludur.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının herhangi bir meslekte çalışma 

durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen veriler Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının çalışma durumuna göre 
ÖMTÖ puanlarına uygulanan tek yönlü varyans analizi 

 
Çalışma 
Durumu n x ss 

ÖMTÖ 

Çalışmıyor 37 136,6 18,92 

Sağlık Çalışanı 62 149,4 15,40 

Sanat Çalışanı 51 146,8 14,66 
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Toplam 150 145,3 16,80 

 

Varyans 
kaynağı 

Kareler 
toplamı sd Kareler 

ortalaması F p 

Gruplar içi 3977,616 2 1988,808 

7,669 

 

0,001 

 

Gruplar arası 38120,177 147 259,321 

Toplam 42097,793 149  

 

Tablo 5’den anlaşıldığı gibi, öğretmen adaylarının ÖMTÖ’den aldıkları puan ortalamalarına 

uygulanan tek yönlü varyans analizinin bulgusu istatiksel açıdan anlamlı bir fark ortaya koymuştur. 

Ortaya çıkan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Post-Hoc Scheffe testi 

kullanılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının çalışma durumuna göre 
ÖMTÖ puanlarına uygulanan Post-Hoc Scheffe testi 

 

 Çalışma 
Durumu 

Çalışmıyor Sağlık 
Çalışanı 

Sanat 
Çalışanı 

ÖMTÖ 

Çalışmıyor X=136,6 p<0,01 p<0,05 

Sağlık Çalışanı  X=149,4 - 

Sanat Çalışanı   X=146,8 

 

Tablo 6’ya göre çalışmayan grubun, sağlık ve sanat alanında çalışan gruplara göre öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumlarının anlamlı seviye olumsuz olduğu saptanmıştır. Sağlık ve sanat alanında 

çalışanların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının yaşlara göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış ve analiz sonucu elde edilen 

veriler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Öğretmenlerin yaşlarına göre ÖMTÖ’den aldıkları puanlara ilişkin veriler ve bu puanlara 
uygulanan tek yönlü varyans analizi 

Yaş n x ss 
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grupları 

21-25 60 143,62 15,86 

26-29 52 146,92 18,12 

30-42 38 146,11 16,57 

    

 

Varyans 
kaynağı 

Kareler 
toplamı sd 

Kareler 
ortalaması F p 

Gruplar içi 330,339 2 165,169 

,581 

 

- 

 

Gruplar arası 41767,455 147 284,132 

Toplam 42097,793 149  

 

Tablo 7’den anlaşıldığı gibi, öğretmenlerin ÖMTÖ’den aldıkları puanların yaşlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı (p>0,05) seviyede farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle 

adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının yaşlarına göre farklılaşmadığı söylenebilir.  

 
4. SONUÇ 

 
Bu çalışmada, sağlık alanından ve sanat alanından öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Sağlık bölümünden öğretmen adaylarının 

sanat bölümünden olan öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu bir tutum 

geliştirdikleri saptanmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının herhangi bir meslekte çalışma 

durumlarına göre incelendiğinde çalışan öğretmen adaylarının çalışmayan öğretmen adaylarına göre 

öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu bir tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Bu durum, halihazırda bir 

iş sahibi olan/çalışan bireylerin mesleki tercih yaptıkları ve öğretmenlik mesleğine daha olumlu bir tutum 

içerisinde olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular, her hangi bir işte çalışmayanların çaresizlik 

içinde öğretmenlik mesleğine yöneldikleri ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının da 

düşük olduğu biçiminde de yorumlanabilir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları yaşa göre farklılaşmadığı ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuç, bireyin yaş grubunun öğretmenlikle ilgili bir tutum oluşturmasında belirleyici bir rol 
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oynamadığı şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının cinsiyetine göre de öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumları arasında bir farklığın olmadığı saptanmıştır.   
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ÖZET 

Eğitim sistemlerinin temel amaçlarından biri ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına 
vatandaşlık eğitimini vermektir. Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip 
olduğu eğitim felsefesi ve insan gücüne göre düzenlemektedir. Eğitimle ilgili en önemli noktalardan biri şüphesiz 
öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Öğretmenlerin temel eğitim alanları alan bilgisi, genel kültür, kişisel nitelikler ve 
formasyon bilgisi olarak düşünülecek olursa, formasyon bilgisi öğretmenlerin öğretmenlik becerisini temsil 
etmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin yetiştirilmesinde ortak ve temel öğeleri ifade eder. Araştırmanın amacı eğitim 
fakültesi öğrencilerinin, öğrenim süresince aldıkları ortak dersleri değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla 
araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmış olup, eğitim fakültesi bünyesinde ortak olarak okutulmakta olan 
derslerden eğitim bilimine giriş, eğitim psikolojisi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, ölçme ve 
değerlendirme, özel öğretim yöntemleri, rehberlik ve sınıf yönetimi dersleri ile ilgili öğrencilerden veriler 
toplanmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 
gören öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırma verileri eğitim öğretim yılı sonunda toplanmıştır. Bunun nedeni 
öğrencilerin derslerle ilgili verecekleri yanıtların güvenirliğinin daha yüksek olmasını sağlamaktır. Araştırma 
verileri toplanırken her dersin anketi ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle anketleri cevaplayan öğrenci sayısı 
değişmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun, bu derslerle ilgili mesleki ve etik bilinci 
kazandıkları, dersin kültürel gelişimlerine katkı sağladığı ve süreci analiz etme yeteneği kazandıkları ve derslerin 
içeriğinin dersin amacıyla uyumlu olduğu şeklinde sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ders Bilgi Paketleri, Derslerin Değerlendirmesi, Eğitim Fakültesi Öğrenci Görüşleri 

ABSTRACT 

One of the main goals of the educational system is to train the qualified manpower and the civic education 
of the citizens of the country. One of the most important point about education is to educate teachers. Therefore, 
formation knowledge is represents the teachers' teaching skills. As known, it is the responsibility of Council of 
Higher Education (CHE) to determine the courses, contents and contemporariness of teacher training programmes. 
Within this context, the courses and contents of RCME are also determined by CHE. The courses and contents of 
RCME were revised and regulated within Bologna Process CHE began to implement.  The aim of the research is to 
provide that common assessment of lessons that during the education they receive. Within this framework, common 
major area courses that each student in RCME department takes have been examined. The universe of the study 
which designed in descriptive survey model is the students of RCME department in the Faculty of Education in 
OMU, and its sample is the students who took major area courses of RCME in spring term in 2014-2015 Academic 
Year. According to the results of the survey, the majority of the students have a positive attitude towards the major 
area courses in terms of raising the awareness of professional and ethical responsibilities, helping social and cultural 

mailto:onay_ihsan@hotmail.com
mailto:kubra-onay@hotmail.com


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

958 

development, supporting vocational development and analysing the process independently by means of the gains 
within the topics targeted by the courses. Also the majority of the students think that the contents of major area 
courses are in line with instructional objectives and their workload value is in line with. 

Key Words: Lesson Information Packages, Evaluation of the Courses, The views of Education Faculty 
Students 

Giriş 

Eğitim, bireyi yaşadığı toplumun uyumlu bir üyesi haline getirerek bireye çağın gerektirdiği bilgi 

ve becerilerin aktarılmasını sağlayan birçok faktörün etkileşimi ile oluşan bir süreçtir. Bireylerin, toplum 

ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde 

yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır 

(Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Öğretmenlik mesleği, sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, ekonomik, 

teknolojik boyutlara ve sağlıklı kişilik özelliklerine sahip; alanında özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel 

alan; akademik çalışma ve mesleki performansı gerektiren profesyonel statüde bir meslektir (Çoban ve 

Turan, 2006).  

Öğretmenin sahip olması gereken iki temel nitelik vardır. Birincisi, alan bilgisi, öğretmenlik 

meslek bilgisi ve genel kültürü içeren mesleki nitelik, diğeri ise mesleğe yatkınlık, öğretmenliğin 

gerektirdiği özelliklere örnek olma, hoşgörülü olma, profesyonellik, açık fikirli olma, güler yüzlü olma ve 

iyi iletişim kurabilme gibi nitelikleri içeren kişisel niteliktir (Kavcar, 2002). Bu bağlamda MEB 2006 

yılında öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının 

hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerin seçimi gibi temel hususları göz önüne 

alarak 6 ana yeterlik, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşan “Öğretmenlik Mesleği 

Genel Yeterlilikleri” belirlenmiştir (MEB, 2008). 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (YÖK, 2009) ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri 

ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve 

uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde 

yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme 

kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir. Yeterliliklerin kazanılma 

derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle "öğrenme çıktıları" olarak 

ölçülür. Ulusal yeterlikler çerçevesi kapsamında, TYYÇ’nin yükseköğretim, öğrenciler ve işverenler için 

önemlidir; 

TYYÇ'nin Yükseköğretim için Önemi; Düzeyler arasında öğrenme çıktılarına dayalı açık 

tanımlamalar sunar, yeterliliklerin amaç ve çıktılarını açık hale getirir, farklı yeterliliklerin bir bütün 

sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini sağlar, paydaşların katılımı ile kabul edilmiş, 

eğitime rehberlik eden ulusal çağdaş bir çerçeve sunar, mevcut yeterliliklerin anlaşılması, düzenlenmesi 
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ve geliştirilmesine olanak sağlar, yeni yeterliliklerin tasarlanabilmesi için bir içerik sunar, yeterliliklerin 

reformunu kolaylaştırır, değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı 

olur, yeterliliklerin vatandaşlar, işverenler ve toplumun bütün üyeleri için rollerini ve yararlarını gösterir, 

yeterlilikler ve tanınma ve hareketlilik arasındaki farklı ulusal roller ve ilişkileri açıklar, ulusal ve 

uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir, ülke dışında yükseköğretimin 

tanınmasını ve cazibesini arttırır.  

TYYÇ'nin Öğrenciler İçin Önemi; Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli 

seçmelerine yardımcı olur, öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip 

olacaklarını önceden bilirler, öğrencilerin öğrenim programları dışındaki aktivitelerinde öğreneceklerinin 

anlaşılır olmasına yardım eder, öğrenci hareketliliği için engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenimi teşvik 

eder, eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir, ara yeterlilikler 

dâhil bütün yükseköğretim yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının kapsamlı bir listesini sağlar, böylece 

öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklar. 

TYYÇ'nin İşverenler İçin Önemi; İstihdam edecekleri öğrencilerin mezuniyetleri sonunda neleri 

bileceğini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceğini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini 

anlamalarına yardım eder, eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı ve bunların ihtiyaçlara 

göre istihdamına yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur, ilgili oldukları alanlarda eğitim-

öğretim programlarının geliştirilmesine paydaş olarak katılmalarını ve beklentilerini aktarmalarını 

kolaylaştırır. 

Yükseköğretimde yeterliliklerin belirlenmesi aşamalarından üç tanesi program yeterlilikleri, ders 

öğrenme yeterlilikleri ve öğrenme kazanımları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle YÖK 

tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nde ortaya konulan yeterliliklerden hareketle 

yükseköğretim kurumları, Alana Özgü Yeterlilikler’i belirlemiştir. Alan yeterlilikleri çalışmalarını 

takiben her alanın altında bulunan programlar için Program Yeterlilikleri ve programlarda bulan derslerin 

kazanımları belirlenmesi öngörülmüştür. 2012 yılından itibaren bölüm ve programlar, Program 

Yeterlilikleri’ni tamamlamışlardır (YÖK, 2010). Program yeterlilikleri, öğrencilerin bir programdan 

mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadeler olup, 

programın içeriği, yapısı, dersleri ve öğrenme kazanımları bu süreçte yeniden ele alınmıştır. Öğrenme 

kazanımı, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri 

kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde her bir ders için 

tanımlanmasıdır. Araştırma konumuz ile ilgili olan kısım öğrenme kazanımlarının somut ifadesi olan ders 

öğrenme çıktılarıdır (YÖK, 2010). Ders öğrenme çıktıları, öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin 

beklentisi olup, öğrencilerin belirli bir öğrenme sürecini tamamladıktan sonra bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal kazanımları ifade eden yeterliklerdir. Bu yaklaşıma çıktı temelli öğrenme de 

denilmektedir. Akademisyenler tarafından formüle edilen öğrenim çıktıları, öğretenin niyetinden daha 
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çok öğrenenin başardıklarına odaklanmaktadır (ETCS, 2009). Şekil 1’de her bir dersin öğrenme çıktıları 

ile o dersin ait olduğu program çıktıları ve temel alan yeterlilikleri döngüsü görülmektedir.  

Bölüm ve programların iyileştirilmesi, ders öğrenme yeterlilikleri ve kazanımlarında öngörülen 

yetkinliklerin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması, öğretim elemanı, 

yeterlilik-öğrenme kazanımları ve AKTS iş yükünün değerlendirilme süreçlerini içeren önlemlerin 

alınmasına bağlıdır. Bu bağlamda her bir ders için öğrenim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek 

değerlendirme metotlarının tasarlanması, aynı zamanda bu çıktıları kazanabilecek süreyi ifade eden 

öğrenci iş yükü ile uyumlu AKTS sisteminin belirlenmesi için öğrenci ve mezun anketlerinin yapılmasına 

odaklanılması en isabetli yollardan biri olarak görülmektedir (YÖK, 2010).  Bu doğrultuda elde edilecek 

veriler ve standart yol gösterici ilkelerle öğrenme çıktıları ve ders AKTS’leri öğrencilerin hedeflenen 

öğrenim çıktılarına ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde belirlenebilecektir. Böylece öğretme ve öğrenme 

stratejilerinin geliştirilmesi veya program, ders öğrenme yeterlilikleri ve öğrenme kazanımlarının yeniden 

ele alınması sağlanabilecektir. 

Araştırmanın amacı 

Araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilerin ders 

bilgi paketleri ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak eğitim 

fakültesinde her öğrencinin aldığı ortak EGT kodlu (bu dersler, anabilim dalı programlarında farklı 

yarıyıllarda öğrencilere verilmektedir) dersler incelenmiştir.  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, eğitim fakültesi öğrencilerinin ders bilgi paketleriyle ilgili görüşlerini ortaya çıkarması 

bakımından tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama araştırmaları geniş bir kitleden seçilen 

örneklem ile bir grubun bir duruma yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeyi sağlar (Karasar, 2006; 

Vanderstoep ve Johnston, 2009; Büyüköztürk, 2009). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın Evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı bahar 

yarıyılında EGT kodlu ortak dersleri alan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğretim programı içerisinde yer 

alan bu dersler farklı bölümlerde farklı yarıyıllarda yer aldıklarından dolayı, her ders için katılımcı 

sayıları farklılaşmaktadır.  
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Araştırma kapsamında Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Rehberlik ve Sınıf 

Yönetimi dersleri incelenmiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırıcı tarafından geliştirilen “Ders yeterlilikleri 

değerlendirme veri aracı (anketi)” kullanılmıştır. DKAB bölümü ders yeterlilikleri değerlendirme veri 

aracı, Bologna süreci kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı, 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri, Bilgi, Beceri ve 

Yetkinlikler Alanı, Bölüm Program Çıktıları ve ders öğrenme çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır. 

Geliştirilen anket formlarının geçerlik ve güvenirliği ile ilgili olarak alanında uzman 3 DKAB, 1 Ölçme 

ve Değerlendirme ABD öğretim üyesi ve 1 Bologna uzmanı olmak üzere 5 uzman görüşü alınmıştır 

(Balcı, 2007: 103). Alınan uzman görüşleri doğrultusunda Ders yeterlilikleri değerlendirme veri aracına 

son şekli verilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma kapsamında verilerin toplanması amacıyla, her ders için ayrı ayrı olmak üzere ders 

bilgi paketleriyle ilgili olarak; “Bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım”, “Bu ders, sosyal 

ve kültürel gelişimime katkı sağladı”, “Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim 

yeterliliklerle uyumludur”, “Bu dersin mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum”, “Bu 

derste edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ve “Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” maddelerinin yer aldığı 5’li likert 

tipi anket uygulanmıştır. Anket araştırmacı tarafından, ders bilgi paketlerinin içeriğini yansıtacak şekilde 

sorulardan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analiz ve yorumlanmasında, öğrencilerin vermiş oldukları 

cevapların frekans dağılımları ve yüzdelik değerleri dikkate alınmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında incelenen EGT kodlu ortak derslere ilişkin bulgular, bulgulara 

ilişkin tablolar ve yorumlamalar yer almaktadır.  

Tablo1: Eğitim Bilimine Giriş Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Eğitim Bilimine Giriş 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 89 36,33 118 48,16 13 5,31 23 9,39 2 0,82 245 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 85 34,69 119 48,57 15 6,12 25 10,20 1 0,41 245 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 81 33,06 111 45,31 26 10,61 23 9,39 4 1,63 245 
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bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 
Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

104 42,45 104 42,45 11 4,49 22 8,98 4 1,63 245 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri 
ve tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

82 33,47 116 47,35 20 8,16 24 9,80 3 1,22 245 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 92 37,55 116 47,35 12 4,90 23 9,39 2 0,82 245 

 
Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu 

ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %36’sı kesinlikle 

katılıyorum, %48’i katılıyorum, %5’i kararsızım, %9’u katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden %85’inin Eğitim 

Bilimine Giriş dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları söylenebilir.   

Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu 

ders sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %35’i kesinlikle katılıyorum, 

%49’u katılıyorum, %6’sı kararsızım, %10’u katılmıyorum ve %0,5’i de kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden %84’ünün 

Eğitim Bilimine Giriş dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.  

Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin %33’ü 

kesinlikle katılıyorum, %45’i katılıyorum, %4’ü kararsızım, %9’u katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden 

%78’inin Eğitim Bilimine Giriş dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle edinecekleri 

yeterliliklerle uyumlu olduğu söylenebilir. 

Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %42’si kesinlikle 

katılıyorum, %42’si katılıyorum, %4’ü kararsızım, %9’u katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden 

%84’ünün Eğitim Bilimine Giriş dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu 

söylenebilir. 

Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “derste 

edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %33’ü kesinlikle katılıyorum, %47’si katılıyorum, %8’i 

kararsızım, %10’u katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden %80’inin Eğitim Bilimine Giriş dersi ile 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

963 

öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz 

etme yeterliliği kazandıkları söylenebilir. 

Eğitim bilimine giriş dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %38’i kesinlikle katılıyorum, %47’si 

katılıyorum, %5’ü kararsızım, %9’u katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 245 kişiden %85’inin Eğitim Bilimine 

Giriş dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğu söylenebilir. 

Tablo2: Eğitim Psikolojisi Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Eğitim Psikolojisi 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum Toplam 

N % N % N % N % N % 
Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 

7 10,29 25 36,76 22 32,35 9 13,24 5 7,35 68 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 

6 8,82 26 38,24 21 30,88 8 11,76 7 10,29 68 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim yeterliliklerle 
uyumludur. 

8 11,76 24 35,29 23 33,82 8 11,76 5 7,35 68 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

12 17,65 28 41,18 14 20,59 9 13,24 5 7,35 68 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri ve 
tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

10 14,71 24 35,29 18 26,47 9 13,24 7 10,29 68 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 10 14,71 25 36,76 17 25,00 8 11,76 8 11,76 68 

 
Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders 

ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %10’u kesinlikle katılıyorum, 

%37’si katılıyorum, %32’si kararsızım, %13’ü katılmıyorum ve %7’si de kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden %47’sinin Eğitim 

psikolojisi dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları, yaklaşık %21’inin ise 

kazanmadıkları söylenebilir.   

Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders 

sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %9’u kesinlikle katılıyorum, %38’u 

katılıyorum, %31’i kararsızım, %12’si katılmıyorum ve %10’u da kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden %47’sinin Eğitim 

psikolojisi dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı, yaklaşık %22’sinin ise katkı sağlamadığı 

söylenebilir.  

Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin %12’si 
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kesinlikle katılıyorum, %35’i katılıyorum, %34’ü kararsızım, %12’si katılmıyorum ve %7’si de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden 

%47’sinin Eğitim psikolojisi dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle edinecekleri 

yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %19’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %18’i kesinlikle 

katılıyorum, %41’i katılıyorum, %21’i kararsızım, %13’ü katılmıyorum ve %7’si de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden 

%59’unun Eğitim psikolojisi dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğunu, 

%20’sinin ise gerekli olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “derste 

edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %15’i kesinlikle katılıyorum, %35’i katılıyorum, %26’sı 

kararsızım, %13’ü katılmıyorum ve %10’u da kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden %50’sinin Eğitim psikolojisi dersi ile öğrencilerin, 

edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandıkları, %23’ünün ise kazanmadıkları söylenebilir. 

Eğitim psikolojisi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %15’i kesinlikle katılıyorum, %37’si 

katılıyorum, %25’i kararsızım, %12’si katılmıyorum ve %12’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 68 kişiden %52’sinin Eğitim 

psikolojisi dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu, %24’ünün ise uyumlu olmadığını 

düşündükleri söylenebilir. 

Tablo3: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Tasarımı 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 16 20,00 44 55,00 16 20,00 3 3,75 1 1,25 80 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 12 15,00 43 53,75 18 22,50 4 5,00 3 3,75 80 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim yeterliliklerle 
uyumludur. 

12 15,00 44 55,00 21 26,25 2 2,50 1 1,25 80 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

19 23,75 41 51,25 16 20,00 3 3,75 1 1,25 80 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri ve 
tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 

10 12,50 45 56,25 19 23,75 4 5,00 2 2,50 80 
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etme yeterliliği kazandım. 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 14 17,50 44 55,00 18 22,50 2 2,50 2 2,50 80 

 
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %20’si 

kesinlikle katılıyorum, %55’i katılıyorum, %20’si kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 80 kişiden 

%75’inin Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini 

kazandıkları söylenebilir.   

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “bu ders sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %15’i 

kesinlikle katılıyorum, %54’ü katılıyorum, %23’ü kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %4’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 80 kişiden 

%69’unun Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı 

sağladığı, yaklaşık %8’inin ise katkı sağlamadığı söylenebilir.  

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “dersin AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine 

öğrencilerin %15’i kesinlikle katılıyorum, %55’i katılıyorum, %26’sı kararsızım, %2’sı katılmıyorum ve 

%1’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak 

toplam 80 kişiden %70’inin Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin AKTS değerinin (iş 

yükü), öğrencilerin bu dersle edinecekleri yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %19’unun ise uyumlu 

olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “dersin mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine 

öğrencilerin %24’ü kesinlikle katılıyorum, %51’i katılıyorum, %20’si kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve 

%1’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak 

toplam 80 kişiden %75’inin Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin öğrencilerin mesleki 

gelişimi açısından gerekli olduğu düşündükleri söylenebilir. 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “derste edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci 

bağımsız analiz etme yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %13’ü kesinlikle katılıyorum, %56’sı 

katılıyorum, %24’ü kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 80 kişiden %69’unun Öğretim 

teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ile öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin 
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hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandıkları, %8’inin ise kazanmadıkları 

söylenebilir. 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre 

incelendiğinde; “dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %18’i kesinlikle 

katılıyorum, %55’i katılıyorum, %23’ü kararsızım, %3’ü katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 80 kişiden 

%73’ünün Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu 

olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Tablo4: Ölçme ve Değerlerndirme Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Ölçme ve Değerlendirme 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 100 28,25 156 44,07 70 19,77 23 6,50 5 1,41 354 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 100 24,75 155 38,37 72 17,82 71 17,57 6 1,49 354 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 

95 26,61 156 43,70 73 20,45 25 7,00 8 2,24 354 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

104 29,38 160 45,20 59 16,67 24 6,78 7 1,98 354 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri 
ve tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

98 27,68 154 43,50 77 21,75 19 5,37 6 1,69 354 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 100 28,25 164 46,33 60 16,95 22 6,21 8 2,26 354 

 
Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu 

ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %28’i kesinlikle katılıyorum, 

%44’ü katılıyorum, %20’si kararsızım, %7’ü katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 kişiden %72’sinin Ölçme ve 

değerlendirme dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları söylenebilir.   

Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu 

ders sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %25’i kesinlikle katılıyorum, 

%39’u katılıyorum, %18’ü kararsızım, %18’i katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 kişiden %64’ünün Ölçme ve 

değerlendirme dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı, yaklaşık %20’sinin ise katkı 

sağlamadığı söylenebilir.  

Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin 
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%27’si kesinlikle katılıyorum, %44’ü katılıyorum, %20’si kararsızım, %7’si katılmıyorum ve %2’si de 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 

kişiden %71’inin Ölçme ve değerlendirme dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle 

edinecekleri yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %9’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %29’u 

kesinlikle katılıyorum, %45’i katılıyorum, %17’si kararsızım, %7’si katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 kişiden 

%74’ünün Ölçme ve değerlendirme dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu 

düşündükleri söylenebilir. 

Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“derste edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %28’i kesinlikle katılıyorum, %44’ü katılıyorum, %22’si 

kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 kişiden %72’sinin Ölçme ve değerlendirme dersi ile 

öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz 

etme yeterliliği kazandıkları söylenebilir. 

Ölçme ve değerlendirme dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %28’i kesinlikle katılıyorum, 

%46’sı katılıyorum, %17’si kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 354 kişiden %74’ünün Ölçme ve 

değerlendirme dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Tablo5: Özel Öğretim Yöntemleri I Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Özel Öğretim Yöntemleri I 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 93 31,42 132 44,59 43 14,53 16 5,41 12 4,05 296 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 89 30,07 136 45,95 41 13,85 23 7,77 7 2,36 296 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 

87 29,39 130 43,92 51 17,23 22 7,43 6 2,03 296 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

103 34,80 136 45,95 34 11,49 20 6,76 3 1,01 296 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri 
ve tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

86 29,05 141 47,64 43 14,53 18 6,08 8 2,70 296 
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Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 

95 32,09 132 44,59 40 13,51 21 7,09 8 2,70 296 

 
Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %31’i kesinlikle 

katılıyorum, %45’i katılıyorum, %15’i kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %4’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 kişiden 

%76’sının Özel öğretim yöntemleri I dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları 

söylenebilir.   

Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“bu ders sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %30’u kesinlikle katılıyorum, 

%46’sı katılıyorum, %14’ü kararsızım, %8’i katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 kişiden %76’sının Özel öğretim 

yöntemleri I dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı, yaklaşık %10’unun ise katkı 

sağlamadığı söylenebilir.  

Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin 

%29’u kesinlikle katılıyorum, %44’ü katılıyorum, %17’si kararsızım, %7’si katılmıyorum ve %2’si de 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 

kişiden %73’ünün Özel öğretim yöntemleri I dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle 

edinecekleri yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %9’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %35’i 

kesinlikle katılıyorum, %46’sı katılıyorum, %11’i kararsızım, %7’si katılmıyorum ve %1’i de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 kişiden 

%81’inin Özel öğretim yöntemleri I dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu 

düşündükleri söylenebilir. 

Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“derste edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %29’u kesinlikle katılıyorum, %48’i katılıyorum, %15’i 

kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 kişiden %77’sinin Özel öğretim yöntemleri I dersi ile 

öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz 

etme yeterliliği kazandıkları söylenebilir. 
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Özel öğretim yöntemleri I dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %32’si kesinlikle katılıyorum, 

%45’i katılıyorum, %14’ü kararsızım, %7’si katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 296 kişiden %77’sinin Özel öğretim 

yöntemleri I dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Tablo6: Özel Öğretim Yöntemleri II Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Özel Öğretim Yöntemleri II 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 87 32,58 125 46,82 31 11,61 11 4,12 13 4,87 267 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 82 30,71 124 46,44 38 14,23 10 3,75 13 4,87 267 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 

77 28,95 131 49,25 38 14,29 10 3,76 10 3,76 267 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

86 32,21 132 49,44 30 11,24 7 2,62 12 4,49 267 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri 
ve tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

82 30,71 125 46,82 35 13,11 11 4,12 14 5,24 267 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 75 28,09 137 51,31 35 13,11 9 3,37 11 4,12 267 

 
Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“bu ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %33’ü kesinlikle 

katılıyorum, %47’si katılıyorum, %12’si kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %5’i de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden 

%77’sının Özel öğretim yöntemleri II dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları 

söylenebilir.   

Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“bu ders sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %31’i kesinlikle katılıyorum, 

%46’sı katılıyorum, %14’ü kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %5’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %77’sının Özel öğretim 

yöntemleri II dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı, yaklaşık %9’unun ise katkı 

sağlamadığı söylenebilir.  

Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin 

%29’u kesinlikle katılıyorum, %49’u katılıyorum, %14’ü kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %5’i de 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 
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kişiden %78’inin Özel öğretim yöntemleri II dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle 

edinecekleri yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %9’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %32’si 

kesinlikle katılıyorum, %49’u katılıyorum, %11’i kararsızım, %3’ü katılmıyorum ve %5’i de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden 

%81’inin Özel öğretim yöntemleri II dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu 

düşündükleri söylenebilir. 

Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“derste edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %31’i kesinlikle katılıyorum, %47’si katılıyorum, %13’ü 

kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %5’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %78’inin Özel öğretim yöntemleri II dersi ile 

öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz 

etme yeterliliği kazandıkları söylenebilir. 

Özel öğretim yöntemleri II dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; 

“dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %28’i kesinlikle katılıyorum, %51’i 

katılıyorum, %13’ü kararsızım, %3’ü katılmıyorum ve %4’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %79’unun Özel öğretim 

yöntemleri II dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Tablo7: Rehberlik Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Rehberlik 
Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum Toplam 

N % N % N % N % N % 
Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 

88 32,23 135 49,45 31 11,36 12 4,40 7 2,56 273 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 

94 34,43 129 47,25 34 12,45 10 3,66 6 2,20 273 

Bu dersin AKTS değeri (iş 
yükü), bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 

81 29,67 138 50,55 31 11,36 16 5,86 7 2,56 273 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

98 35,90 129 47,25 26 9,52 13 4,76 7 2,56 273 

Bu derste edindiğim bilgi, 
beceri ve tutumlar ile dersin 
hedeflediği konularda, süreci 
bağımsız analiz etme yeterliliği 
kazandım. 

85 31,14 126 46,15 41 15,02 13 4,76 8 2,93 273 

Dersin içeriği dersin hedefleri 
ile uyumludur. 

94 34,43 132 48,35 30 10,99 11 4,03 6 2,20 273 
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Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders ile 

mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %32’si kesinlikle katılıyorum, %49’u 

katılıyorum, %11’i kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %81’inin Rehberlik dersi 

ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları söylenebilir.   

Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders sosyal ve 

kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %34’ü kesinlikle katılıyorum, %47’si 

katılıyorum, %12’si kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %81’sının Rehberlik 

dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.  

Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin AKTS 

değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin %30’u kesinlikle 

katılıyorum, %51’i katılıyorum, %11’i kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden 

%81’inin Rehberlik dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle edinecekleri yeterliliklerle 

uyumlu olduğunu, %9’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin mesleki 

gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %36’sı kesinlikle 

katılıyorum, %47’si katılıyorum, %10’u kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden 

%83’ünün Rehberlik dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu düşündükleri 

söylenebilir. 

Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “derste edindiğim 

bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği 

kazandım” ifadesine öğrencilerin %31’i kesinlikle katılıyorum, %46’sı katılıyorum, %15’i kararsızım, 

%5’i katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu 

dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %77’sinin Rehberlik dersi ile öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri 

ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandıkları 

söylenebilir. 

Rehberlik dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin içeriği 

dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %34’ü kesinlikle katılıyorum, %48’i katılıyorum, 

%11’i kararsızım, %4’ü katılmıyorum ve %2’sinin de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. 

Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 267 kişiden %82’sinin Rehberlik dersinin içeriğinin 

dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. 
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Tablo8: Sınıf Yönetimi Dersi, Ders Bilgi Paketlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Sınıf Yönetimi 
Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum Toplam 
N % N % N % N % N % 

Bu ders ile mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci kazandım. 166 27,17 269 44,03 121 19,80 37 6,06 18 2,95 611 

Bu ders, sosyal ve kültürel 
gelişimime katkı sağladı. 166 27,17 270 44,19 116 18,99 38 6,22 21 3,44 611 

Bu dersin AKTS değeri (iş yükü), 
bu dersle edineceğim 
yeterliliklerle uyumludur. 

166 27,17 274 44,84 119 19,48 31 5,07 21 3,44 611 

Bu dersin mesleki gelişimim 
açısından gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

191 31,26 268 43,86 102 16,69 33 5,40 17 2,78 611 

Bu derste edindiğim bilgi, beceri 
ve tutumlar ile dersin hedeflediği 
konularda, süreci bağımsız analiz 
etme yeterliliği kazandım. 

167 27,33 263 43,04 121 19,80 38 6,22 22 3,60 611 

Dersin içeriği dersin hedefleri ile 
uyumludur. 170 27,82 288 47,14 103 16,86 31 5,07 19 3,11 611 

 
Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders ile 

mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım” ifadesine öğrencilerin %27’si kesinlikle katılıyorum, %44’ü 

katılıyorum, %20’si kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden %71’inin Sınıf yönetimi 

dersi ile mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandıkları, %9’unun ise kazanmadığı söylenebilir.   

Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “bu ders 

sosyal ve kültürel gelişimime katkı sağladı” ifadesine öğrencilerin %27’si kesinlikle katılıyorum, %44’ü 

katılıyorum, %19’u kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden %71’sının Sınıf yönetimi 

dersinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığı, %9’unun ise katkı sağlamadığı söylenebilir.  

Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

AKTS değeri (iş yükü), bu dersle edineceğim yeterliliklerle uyumludur” ifadesine öğrencilerin %27’si 

kesinlikle katılıyorum, %45’i katılıyorum, %19’u kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden 

%72’sinin Sınıf yönetimi dersinin AKTS değerinin (iş yükü), öğrencilerin bu dersle edinecekleri 

yeterliliklerle uyumlu olduğunu, %9’unun ise uyumlu olmadığını düşündükleri söylenebilir. 

Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

mesleki gelişimim açısından gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine öğrencilerin %31’i kesinlikle 

katılıyorum, %44’ü katılıyorum, %17’si kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %3’ü de kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden 
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%75’inin Sınıf yönetimi dersinin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu düşündükleri 

söylenebilir. 

Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “derste 

edindiğim bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandım” ifadesine öğrencilerin %27’si kesinlikle katılıyorum, %43’ü katılıyorum, %20’si 

kararsızım, %6’sı katılmıyorum ve %4’ü de kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden %70’inin Sınıf yönetimi dersi ile öğrencilerin, 

edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme 

yeterliliği kazandıkları, %10’unun ise kazanmadıkları söylenebilir. 

Sınıf yönetimi dersinin ders bilgi paketleri öğrenci görüşlerine göre incelendiğinde; “dersin 

içeriği dersin hedefleri ile uyumludur” ifadesine öğrencilerin %28’i kesinlikle katılıyorum, %47’si 

katılıyorum, %17’si kararsızım, %5’i katılmıyorum ve %3’ünün de kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin bu dersle ilgili olarak toplam 611 kişiden %75’inin Sınıf yönetimi 

dersinin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

 

 

Sonuçlar 

Eğitim Bilimine Giriş dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin 

yaklaşık %85’inin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve kültürel gelişime 

katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle uyumlu olduğu,  

dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin 

hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin dersin 

hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Eğitim Psikolojisi dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin 

yaklaşık %50’inin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve kültürel gelişime 

katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle uyumlu olduğu,  

dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin 

hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin dersin 

hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %25’i ise dersle ilgili olarak bu 

niteliklerin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir.  

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar 

doğrultusunda, öğrencilerin yaklaşık %73’ünün dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, 
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sosyal ve kültürel gelişime katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek 

yeterliliklerle uyumlu olduğu,  dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, 

beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve 

dersin içeriğinin dersin hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %20’si 

ise dersle ilgili olarak bu nitelikler hakkında kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir.  

Ölçme ve Değerlendirme dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

öğrencilerin yaklaşık %72’sinin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve 

kültürel gelişime katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle 

uyumlu olduğu,  dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar 

ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin 

dersin hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %15’i ise dersle ilgili 

olarak bu niteliklerin yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. 

Özel Öğretim Yöntemleri I ve II dersleri ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, 

öğrencilerin yaklaşık %78’inin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve 

kültürel gelişime katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle 

uyumlu olduğu,  dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar 

ile dersin hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin 

dersin hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %15’i ise dersle ilgili 

olarak bu nitelikler hakkında kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir.  

Rehberlik dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin yaklaşık 

%82’sinin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve kültürel gelişime katkı 

sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle uyumlu olduğu,  dersin 

mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin hedeflediği 

konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin dersin hedefleri ile 

uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %13’ü ise dersle ilgili olarak bu nitelikler 

hakkında kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir.  

Sınıf Yönetimi dersi ile ilgili, öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, öğrencilerin 

yaklaşık %72’sinin dersle ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandığı, sosyal ve kültürel gelişime 

katkı sağladığı, dersin AKTS değerinin (iş yükü), bu dersle edinilecek yeterliliklerle uyumlu olduğu,  

dersin mesleki gelişimi açısından gerekli olduğu, derste edindiği bilgi, beceri ve tutumlar ile dersin 

hedeflediği konularda, süreci bağımsız analiz etme yeterliliği kazandığı ve dersin içeriğinin dersin 

hedefleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %20’si ise dersle ilgili olarak bu 

nitelikler hakkında kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir.  
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FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN OLMA İSTEKLERİ HAKKINDA 

GÖRÜŞLERİ 

 
Yar.Doç.Dr.  Rıdvan KETE* ve Dr. Semra ERTEM** 

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi,OÖFMA Eğitimi Bölümü, Buca-İzmir. 
 

ÖZET 

Biliyoruz ki, iyi bir eğitim sistemi ülkenin kalkınıp gelişmesinde etkili olacak, üretken, nitelikli insan gücü 
geliştirmektedir. Eğitimdeki etken faktör ise programlar ve öğretmen ile doğrudan bağlantılıdır. Programlar, 
uygulayıcısı olan öğretmen niteliğine bağlıdır. Bu konudaki araştırmalarda, Eğitimde istenilen hedeflere ulaşabilmek 
için öğretmen eğitiminin önemi bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok araştırmalar ve Buca Eğitim 
Fakültesinde eğitimini sürdüren 511 YÖK ve 1000 eğitim fakültesinin açtığı programa katılan formasyon öğretmen 
adaylarının niçin öğretmen olmak istedikleri hakkında düşünce ve görüşleri önem oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
“Formasyon öğretmen adaylarının öğretmen olma istekleri hakkındaki görüşleri” araştırmamızın amacını 
oluşturmaktadır. 

Bu araştırma bir nitel çalışmadır. Araştırmanın verileri formasyon eğitimine devam etmekte olan öğretmen 
adaylarıyla yüz yüze görüşebilmek için alanının uzmanı öğretim elemanlarının görüşleri alınarak yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmamızın evrenini Buca Eğitim Fakültesinde formasyon 
eğitimini sürdürmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise derslere devam etmekte olan Biyoloji 
ve Hemşirelik bölümü öğretmen adaylarından random usulü seçilmiştir. Bu araştırmada veri analizi yöntemi 
kullanılmıştır. İçerik analizinde verilerin tutarlılıkları kodlanmak için incelenmiştir. Kodlama; Hemşirelik bölüm 
A1… A10,   Biyoloji bölümü formasyon B1… B10 şeklinde yapılmıştır.  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle herhangi bir işte çalışan formasyon adaylarının, çalışmayanlara 
göre öğretmenliğe bakış açılarının çok farklı oldukları görülmektedir. İşsizler öncelikle sabit geliri olan bir iş sahibi 
olmayı düşünürken, herhangi bir iş alanında çalışmakta olanların ise kendi yaşamlarını daha düzenli bir hayata 
dönüştürmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Formasyon, öğretmen, iş bulma, eğitim. 

 

 

 

Giriş 

İyi bir eğitim sistemi ülkenin kalkınıp gelişmesinde etkili olacak, üretken, nitelikli insan gücü 

geliştirmekle sağlanır. Eğitimdeki etken faktör ise programlar ve öğretmen ile doğrudan bağlantılıdır. 

Programların başarısı, uygulayıcısı olan öğretmen niteliğine bağlıdır. Bu konudaki araştırmalar 

incelendiğinde; Baştürk ve Yücel (2004) yüzyıllardır bireylerin, milletlerin dolayısıyla insanlığın 

geleceğini doğru veya yanlış temeller üzerine oturtacak en etken yönlendirici sistemin eğitim olduğunu 

belirtmektedir. Özgüven (1997) yüksek öğretimde niteliği geliştirme hakkındaki öğretmen görüşlerini, 

öğrenme-öğretme ortamını yeniden oluşturabilen, insan ilişkilerini başarılı bicimde kurabilen, öğrencileri 
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öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kavramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi 

merkeze alan kişi olarak açıklamaktadır. Eğitimde istenilen hedeflere ulaşabilmek için öğretmen 

eğitiminin önemi bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda;  Çeliköz ve Çetin (2004), öğretmen adayları mesleklerine yönelik olumlu 

tutumlara sahip olarak yetiştirilebilirlerse öğretmen olduklarında; görevlerini eksiksiz yerine getirirler, 

öğrencilere karşı daha olumlu davranışlar sergilerler, araştırmacı olurlar, yaratıcı düşünürler ve yenilikleri 

öğrenme ortamına kolayca aktarabileceklerini söylemektedir. Şimşek (2005), öğretmen niteliğinin büyük 

ölçüde öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitimleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

ile yakından ilgili olduğunu açıklamaktadır. Dikici ve ark. (2006) araştırmasında eğitim amaçlarının 

gerçekleşmesi büyük ölçüde öğretmenin nitelikli olarak yetişmesiyle sağlanabildiğini ortaya koymaktadır. 

Üstüner (2004) yaptığı araştırmasında, özellikle son yıllarda Öğretmenlerin istenilen niteliklere sahip 

olmadıklarını açıklamaktadır. 

Öğretmenlik mesleğinin Milli Eğitim Temel Kanununda (1973) özel uzmanlık bilgisi gerektirdiği 

belirtilmektedir. YÖK (1998), 1998-1999 öğretim yılında orta öğretim alan öğretmenliğini Eğitim 

Fakültelerine 5 yıllık öğrenimle bırakırken, Fen-Edebiyat Fakülteleri için 4+1.5 tezsiz yüksek lisans 

programları verilmesi istenildi. Daha sonra bu kaldırıldı, eğitim fakülteleri alan eğitimine öğrenci 

alınmadı. Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına formasyon programlarıyla öğretmen eğitiminin 

çözümlenebileceği düşünüldü. 2014-2015 öğretim yılında tekrar bazı eğitim fakültelerine alan 

öğretmenlik bölümlerine 20 şer öğrenci alınmaya başlanıldı. Buna karşılık farklı alanlardan fakülte 

mezunlarına formasyon programları açılarak öğretmen olabilme imkanları verilmiş oldu.   

Eğitim Fakültelerindeki geniş bir kitleyi kapsayan formasyon eğitimi, eğitim fakülteleri dışından 

(adeta her fakülte mezunları için) öğretmen yetiştirme modeli ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda birkaç 

aylık formasyon eğitimi ile ilgili olarak İlgan ve ark. (2013) ve Bulut (2009) yaptığı araştırmalarında 

formasyon öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını bazı değişkenlere göre incelerken, onların beklenti 

ve ihtiyaçlarının da dikkati alınması gerekliliğinden bahsetmektedir.   

  Buca Eğitim Fakültesinde, değişik lisans alanlarından formasyon eğitimine katılan 

öğretmen adaylarının niçin öğretmen olmak istedikleri hakkında düşünce ve görüşleri önem 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Formasyon öğretmen adaylarının öğretmen olma istekleri hakkındaki 

görüşleri” araştırmamızın amacını oluşturmaktadır. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli: Bu araştırma bir nitel çalışmadır. Araştırmanın verileri formasyon 

eğitimine devam etmekte olan öğretmen adaylarıyla tek tek ve yüz yüze görüşebilmek için yarı 

yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu form formasyon derslerine devam eden alanının 
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uzmanı öğretim elemanlarının görüşleri alınarak meydana getirilmiştir. Türnüklü (2000)’e göre; görüşme 

formu kullanmak diğer insanların deneyiminden faydalanmak, bu deneyimleri nasıl dile getirdiği ve 

anlamlandırmaya çalışmaktır. Yıldırım ve Şimşek (2004), bir amaç için hazırlanan görüşme formunu 

etkili bir iletişim süreci olarak tanımlamaktadır.    

2.2.Evren ve Örneklem:  Araştırmamızın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim 

Fakültesinde YÖK tarafından belirlenen ve formasyon eğitimini sürdürmekte olan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Örneklem ise derslere devam etmekte olan Fen Fakültesi Biyoloji bölümü ve Hemşirelik 

bölümü öğretmen adaylarından 10’ar kişi random usulü seçilmiştir. Diğer bölümlerden istenildiği zaman 

zamanlarının olmadığını, uğraşmak istemediklerini, işlerinin olduğunu belirterek yapmaktan 

kaçınmışlardır. Okul uygulamalarında görevli olduğum grup öğretmen adayları görüşmeye 

katılabilmişlerdir.     

2.3. Veri Analizi: Bu araştırmada veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Sosyal bilimler nitel 

araştırma yöntemleri ile ilgili Yıldırım ve Şimşek (2004), içerik analizinin nitel veri analizi olduğunu 

belirterek, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak açıklamaktadır. İçerik 

analizinde verilerin tutarlılıkları kodlanmak için incelenmiştir. Kodlama; Hemşirelik bölüm formasyon 

öğretmen adaylarına A1….A10, (biri erkek sağlık memuru, diğerleri hemşire toplam 10),  Fen Fakültesi 

biyoloji bölümü formasyon öğretmen adayları B1…. B10 (1 erkek, 9 kız) şeklinde yapılmıştır. Daha 

sonra her bir görüşme formundaki açıklamaları maddeler haline getirilerek kaydedildiler. Bu konuda 

oluşan görüşlerin frekans ve yüzdeleri çıkarıldı. 

3. Bulgular: 

Yüz yüze görüşme yapılabilen ve halen sağlık bakanlığında çalışmakta olan A kodlu hemşirelik 

bölümü alan mezunu formasyon öğretmen adaylarının görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

Kod A1:  
“Öğrencilere verimli olabilirim”.  
“Çalışma hayatım ve genel yaşantım olumsuzluklardan çıkar” . 
“Öğrencilere verebileceğim çok şey olabilir“. 
“Eşime ve çocuklarıma daha çok zaman ayırabilirim”. 

Kod A2: 
“Kişilik yapıma uygun“. 
“Öğretmeyi seviyorum” . 
“Yüksek lisans yapmak istiyorum”.  
“Aile hayatıma olumlu katkı oluşacak”. 
“Kendimi mutlu hissedeceğimi düşünüyorum”. 
“Tatilleri var”. 

Kod A3:   
“Öğretmenlikte aileye zaman daha fazla ayrılıyor”.  
“Anne-babalar öğretmen gelini tercih ediyor”. 
“Mesleki deneyimlerimi öğrencilerime aktarmak istiyorum”. 
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Kod A4:  
“Kendimi daha mutlu hissedeceğimi düşünüyorum”.  
“Karşımızda hasta-mutsuz insanlar yerine hayata canlı bakan insanlar görmek istiyorum”.  
“Çaresizlikle yaşayan insanlara dayanamıyorum”. 

Kod A5:   
“Mesleğimi seviyorum” . 
“Fakat öğretmek hoşuma gidiyor”.  
“Öğretmenlik zor ve sorumluluk gerektirir”. 
“Evliyim ev düzenim yok”. 

Kod A6:  
“Yüksek lisans yaptım değerlendiremiyorum”.  
“Akademisyen olmak istiyorum”. 
“Öğretmenliğe atanınca hafta sonu nöbetlerinden kurtulacağım”.  
“Eşime ve evime daha çok zaman ayırırım”. 

Kod A7:  
“Emekli oldum özel sağlık meslek lisesinden teklif aldım formasyon istediler”.  
“Zamanımı çalışarak değerlendirmek istiyorum, ekonomik kazancım olacak”. 

Kod A8:  
“Eşim Muğla ben İzmir’de çalışıyorum kurum ataması yok belki öğretmen olarak atanabilirim”.  
“Evliyim ev düzenim yok, çocuk sahibi olmaktan korkuyorum”. 
“Düzensiz mesai saatlerinden kurtulmak istiyorum”. 

Kod A9: 
“Düzensiz mesai saatleri ve nöbetlerden sosyal hayat kuramıyorum”.  
“Büyük insanlarla uğraşmak çok zor”. 

Kod A10:  
“Eşimle ayrı şehirlerde çalıştığımızdan çocuk sahibi olmayı göze alamıyoruz”  
“Düzensiz mesai saatlerinden kurtulmak istiyorum, sosyal hayatımın düzenli olacağını düşünüyorum”. 

B kodlu biyoloji bölümü alan mezunu formasyon öğretmen adaylarının görüşleri aşağıdadır.  
Kod B1: 

“Öncelikle öğretmen olmak için alıyorum”. 
“Pedagojik formasyon bütün alanlarda her zaman olmalı”. 
“Formasyon öğretmenlik dışında aile ilişkilerimi düzenleyecek”. 
“Aynı şekilde çocuğumu yetiştirmede işe yarayacak”. 

Kod B2:  
“Ücretli öğretmenlik yaparken sevdim”.  

Kod B3:  
“İdealimdeki meslek olduğu için”. 
“Öğretmenliğin ince detaylarını öğreniyorum”. 
“Formasyon öncesi öğretmenliğin sadece ders anlatmak olarak düşünüyordum”. 
“Formasyon ile öğretmenliğin önemini kavradım, iş bulamadım, öğretmen olmayı istedim”. 

Kod B4:  
“İş bulamadım, öğretmen olayı istiyorum”. 

Kod B5:  
“Aile baskısı”. 
“Bölüm mağduru oldum”. 
“Fen fak. iş imkânları çok sınırlı, önümüze bir fırsat çıktı birde öğretmenlik için çabalayalım”. 
“Biyoloji mezunlarına başka imkanlarda sunulmalı, formasyonda öğretmenliğin zevkini aldım”. 

Kod B6:  
“Çocukluk hayalimdi”. 
“Ders dinlerken öğretmenlerin yerine kendimi hayal ediyordum”. 
“Fen fakültesini kazandım, öğretmenlik yaptırmadılar”. 
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Kod B7:  
“Öğretmenliği düşünmezdim, iş bulamadım”. 
“Maddi koşullar dolayısıyla dershanede çalıştım, devlet kurumuna atanmak istiyorum”. 

Kod B8:  
“Yüksek lisans yapıyorum”. 
“Çalışma imkanımı arttırmak istiyorum”. 

Kod B9:  
“Aile baskısı, eşim istiyor”. 
“Aileme daha çok zaman kalacak”. 

Kod B10:  
“Özel dershane çalışma saatleri çok yorucu”,. 
“Devamlı iş garantisi bulunmuyor”. 

Formasyon öğretmen adaylarının niçin öğretmen olmak istedikleri hakkındaki görüşlerinin 

dağılımlarının çetelesi tablo 1’de yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi formasyon programına 

katılmakta olan öğretmen adaylarından A kodlu olanlar; bir kurumda sağlık memuru, hemşire veya ebe 

olarak görevlerini sürdürmektedirler.  Buna karşılık fen fakültesi biyoloji mezunlarının büyük bir kısmı 

işsiz, az bir kısmı ise özel okul veya dershanelerde çalışmaktadırlar.  

Tablo 1: Formasyon Öğretmen Adaylarının Niçin Öğretmen Olmak İstedikleri Hakkındaki 
Görüşlerinin  Çetele Tablosu 

Görüşler A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10 
1.Öğrencilere verimli olmak 
2.Çalışma hayatım düzenli olur. 
3.Genel yaşantım düzenli olur. 
4.Eş ve çocuklarıma zaman ayırmak 
5.Kişiliğime uygun 
6.Yüksek lisans yapmak istiyorum 
7.Tatilleri var 
8.Anne babalar öğretmen gelin istiyor 
9.Daha mutlu olacağım. 
10.Çaresiz insanlarla uğraşmak zor 
11.Öğretmenlik zor, sorumluluk istiyor 
12.Emekli oldum, ek kazanç için 
13.Atanabilmek için 
14.İş bulamadım 
15.Fen fakültelerinin iş imkanı az 
16.Devlet memuru olmak istiyorum 

 +           +                + 
 +                             +           +     +    +      +                                              + 
 +      +                                  +     +    +      +                                              + 
 +      +   +           +   +          +            +      +                                             + 
         +                 +                                           +    +                 + 
         +                      +                                                                           + 
         + 
               +           +                                                                                      +    + 
                      +                                                                           + 
                      +                               +   + 
                             + 
                                           + 
                                                +                    +             +     +                            + 
                                                                                +   +            +   +    +          + 
                                                                                     +     +                             + 
                                                                                     +     +          +          +    + 

 

Formasyon öğretmen adaylarının niçin öğretmen olmak istedikleri hakkındaki görüşlerinin 

frekanslarına ait yüzdeleri tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Formasyon Öğretmen Adaylarının Niçin Öğretmen Olmak İstedikleri Hakkındaki 
Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri 

 
Görüşler 

Hemşirelik (A) Biyoloji (B) A+B 
n % 

Tüm 
% 
(A) 

n % 
Tüm 

% 
(B) 

n % 
Tüm 

1.Öğrencilere verimli olmak 3   15 30 - - - 3 15 
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4.So

nuç: 

E

lde 

edile

n 

veril

erde

n 

oluşan bulguların değerlendirilmesiyle herhangi bir işte çalışan formasyon adaylarının, çalışmayanlara 

göre öğretmenliğe bakış açılarının çok farklı oldukları görülmektedir. İşsizler öncelikle sabit geliri olan 

bir iş sahibi olmayı düşünürken, herhangi bir iş alanında çalışmakta olanların ise kendi yaşamlarını daha 

düzenli bir hayata dönüştürmeye çalıştıkları görülmektedir. 

A kodlu öğretmen adaylarının bir işte çalışmalarına karşılık; düzenli bir aile hayatı kurmak, eş 

tayini yaptırabilmek, daha uzun tatil yapabilmek, genel yaşantısını düzenleyebilmek gibi faktörlerle 

öğretmen olmak istemektedirler. Bu sonuç öğretmenliği kolay ve basit bir meslek olduğu kavramını 

oluşturmaktadır. 

B kodlu formasyon öğretmen adayları fen fakültesi biyoloji mezunudurlar. Mezun olduktan sonra 

iş bulamadıkları için öğretmen olabilme alternatifini aramaktadırlar. Bazılarının çalıştıkları dershane veya 

özel okulların iş devamlılığının olmaması gibi nedenlerle devlet memuru olma düşüncelerine sahip 

oldukları görülmektedir. Burada birkaç kişinin açıkladığı görüş ilginç olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile 

baskısı ve eş isteği gibi nedenlerle öğretmen olmaya çalışılmaktadır. 

Verilerin değerlendirilmesinde, formasyon öğretmen adaylarının lisans eğitimi gördükleri alanda 

hiçbir iş bulamadıkları için kısa süreli formasyon eğitimi ile öğretmen olmaya çalışma gerçeğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bunun yanında bazı mesleklerde çalışanların, çalıştıkları alan ile ilgili işin zorlukları 

karşısında meslek değiştirerek öğretmen olabilmeyi istemeleri, öğretmen eğitimi açısından düşünülmesi 

gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Burada olduğu gibi kısa süreli formasyon programlarıyla ortaya çıkan öğretmenlerin eğitim 

kademelerinde birçok sorunlarla karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. 1996 yılında yapılan buna benzer 

uygulamalar sonunda atanan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükleri Kete (1998) ortaya koymaktadır. 

Ayrıca İlgan ve ark. (2013) ve Bulut (2009) yaptığı araştırmalarında formasyon öğretmen adaylarının 

mesleki tutumlarını bazı değişkenlere göre incelerken, birçok problemle karşılaştıklarını belirterek onların 

2.Çalışma hayatım düzenli olur.                                                                                                                                                                                        
3.Genel yaşantım düzenli olur. 
4.Eş ve çocuklarıma zaman ayırmak 
5.Kişiliğime uygun 
6.Yüksek lisans yapmak istiyorum 
7.Tatilleri var 
8.Anne babalar öğretmen gelin istiyor 
9.Daha mutlu olacağım. 
10.Çaresiz insanlarla uğraşmak zor 
11.Öğretmenlik zor, sorumluluk istiyor 
12.Emekli oldum, ek kazanç için 
13.Atanabilmek için 
14.İş bulamadım 
15.Fen fakültelerinin iş imkanı az 
16.Devlet memuru olmak istiyorum 

5 
5 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
- 
- 
- 

25 
25 
35 
10 
10 
5 
10 
5 
15 
5 
5 
5 
- 
- 
- 

50 
50 
70 
20 
20 
10 
20 
10 
30 
10 
10 
10 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
3 
1 
- 
2 
1 
- 
- 
- 
4 
6 
3 
5 

10 
10 
10 
15 
5 
- 
10 
5 
- 
- 
- 
20 
30 
15 
25 

20 
20 
20 
30 
10 
- 
20 
10 
- 
- 
- 
40 
60 
30 
50 

7 
7 
9 
5 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
3 
5 

35 
35 
45 
25 
15 
5 
20 
10 
15 
5 
5 
25 
30 
15 
25 
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beklenti ve ihtiyaçlarının da dikkati alınması gerekliliğinden bahsederek bu çalışma ile uyum 

oluşturmaktadır. Dikici ve ark. (2006) araştırmasında eğitim amaçlarının gerçekleşmesi büyük ölçüde 

öğretmenin nitelikli olarak yetişmesiyle sağlanabildiğini ortaya koymaktadır. Üstüner (2004) yaptığı 

araştırmasında, özellikle son yıllarda öğretmenlerin istenilen niteliklere sahip olmadıklarını 

açıklamaktadır. Araştırmacıların ortaya koyduğu bu sonuçlar bu çalışmadaki öğretmenliğin önemini 

ortaya koyan sonuçlarla benzerlik oluşturmaktadır. 

Buradaki verilerde görüldüğü gibi bir meslek edinmek 6 aylık formasyon eğitimleri ile 

gerçekleştirilebilecek ise birçok alanda (Örnek; eczacılık, sağlık memurluğu, muhasebe, defter tutma, 

danışmanlık, müşavirlik gibi) formasyon eğitimi ile insanlara 2. veya 3. meslek sahibi yapılabilmelidir.  

Çözümün temelinde ülkenin istihkâm politikaları belirlenerek, üniversitelerin bölüm 

kapasitelerinin buna uygun olarak düzenlenmesi gerekliliğini düşünmekteyiz. Burada 2. önemli nokta ise 

çok sayıda (90 dan fazla) açılmış ve öğrenci kapasiteleri çok yüksek olan fen ve edebiyat fakültelerinin 

amaçları doğrultusunda yeniden planlamasının yapılması düşüncesindeyiz. Bilindiği gibi eğitim 

fakültelerinin az ihtiyaç olan alan öğretmenliği bölümlerine bir yıl öğrenci alınmamıştır. Bu yıl ise ikinci 

öğretimler kaldırıldığı gibi sadece bazı eğitim fakültelerine az sayıda 20 şer öğrenci alınmıştır. Buna 

benzer çözümler geliştirilebilir.     
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ÖZET 

Öğrenme ve bilimsel etkinliklerin temeli merak ve araştırma ile başladığına göre, bir toplumun geleceğini 
ortaya koyacak olan eğitim sisteminin temel elemanlarından biri öğretmenlerdir. Eğitim programlarının uygulayıcısı 
öğretmenler olduğuna göre, başarıda öğretmen yeterliliği ve tutumları ön plana çıkmaktadır. Araştırmalarda eğitim 
amaçlarının gerçekleşmesi büyük ölçüde öğretmenin nitelikli olarak yetişmesiyle sağlanabildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu araştırmaların ışığında Eğitim Fakültelerinde açılmakta olan formasyon programlarına katılan 
öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının bazı değişkenlerle karşılaştırılması araştırmamızın amacını 
oluşturmaktadır. 

Araştırmamızın evrenini DEÜ, Buca Eğitim Fakültesinde Formasyon öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Örneklem 370 öğretmen adayı random usulü seçilmiştir. Veri için Formasyon Öğretmen Adaylarının Mesleki 
Tutumları Ölçeği (Kete ve Ertem 2015) kullanılmıştır.. Bu ölçeğin tutum maddelerinin ön bölümüne formasyon 
öğretmen adaylarının tutumlarına etkileyebileceği düşünülen cinsiyet, mezun olduğu lisans alanı, öğrenim şekli, 
başarı puanı, niçin öğretmen olmak istedikleri, halen bir iş sahibi oldukları gibi değişkenler ilave edilmiştir. Böylece 
her bir değişkenin tutumları ile ilişkilerini araştırma yapabilme olasılığı oluşturuldu. Ölçek farklı bir grup formasyon 
öğretmen adayına uygulandığı için elde edilen verilerin güvenirlik, madde ve faktör analizleri tekrar yapıldı. 
Güvenirlik  α:906,Uygulanan faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.50 den yüksek ve Barlett testinin 
anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir  

Elde edilen bulguların doğrultusunda öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının iş bulma, iş kolaylığı, aile 
düzeni, kendine zaman ayırma, tatil imkanı ve iş devamlılığı gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Formasyon, öğretmen, tutum, değişken.  

 

 

Giriş 

Öğrenme ve bilimsel etkinliklerin temeli merak ve araştırma ile başlamaktadır. Eğitim sisteminin 

temel elemanlarından olan öğretmenler eğitim programlarının uygulayıcısı olduğuna göre yeterlilikleri ve 

tutumları ön plana çıkmaktadır.  

Öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili alan yazın tarandığında bu alanda çalışmalar yapıldığı 

görülmektedir. Formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarıyla ilgili Türkiye’deki en son çalışmalardan 

Eraslan ve Çakıcı (2011),  pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
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karşı tutumlarını belirleyerek, elde edilen bulgular ışığında erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen 

adaylarına oranla öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu bir tutuma sahip olduklarını açıklamaktadır. 

Erdem ve ark. (2005), öğretmenlerin mesleklerine karşı tutumlarının, öğretmenlik mesleğini başarılı bir 

biçimde yerine getirebilmelerinde büyük bir rol oynadığını, olumlu tutumların öğretmen ve öğrenmeyi 

kolaylaştırdığını belirtmektedir. Şen ve Göğüş (2011) araştırmasında; eğitim fakültesi öğrencileri ile fen 

ve edebiyat fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi alan toplam 667 öğretmen adayının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemişlerdir.  Çeliköz ve Çetin (2004), öğretmen adayları 

mesleklerine yönelik olumlu tutumlara sahip olarak yetiştirilebilirlerse öğretmen olduklarında; görevlerini 

eksiksiz yerine getirirler, öğrencilere karşı daha olumlu davranışlar sergilerler, araştırmacı olurlar, yaratıcı 

düşünürler ve yenilikleri öğrenme ortamına kolayca aktarabileceklerini söylemektedir. Ekici’nin (2008), 

öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları derslere yönelik yaptığı çalışmada Gazi Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesine devam eden 420 öğretmen adayının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine 

yönelik tutumları ile öğrenme biçimleri ele alınmıştır.   

Pedagojik formasyon eğitimi gören öğretmen adayları Saşmaz ve ark. (2009) uygulama derslerine 

yönelik tutumlarını incelemiş ve öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının 

olumlu olduğu, erkek ve kız öğretmen adayları arasında tutum açısından önemli bir fark olmadığı tespit 

etmiştir. Aynı şekilde; Temizkan (2008), öğretmenlik mesleki tutumları genel olarak onların mesleklerini 

sevmeleri, mesleklerine bağlı olmaları, toplumsal olarak mesleklerinin gerekli ve önemli olduğu bilincine 

ulaşmaları ve kendilerini sürekli geliştirmek durumunda olduklarına inanmaları ile ilgili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Durmuşoğlu ve ark. (2009)’e göre, Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları mesleğin 

gereklerini yerine getirmede büyük önem taşımaktadır. Terzi ve Tezci (2007) ye göre mesleğe yönelik 

tutum ve algılar, mesleki yeterlilik algılarını ve meslekteki başarılarını etkilemektedir. 

Başbay, Ünver ve Bümen’in (2009) ve Sarı (2010) da tezsiz yüksek lisans programlarının; 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup 

olmadığını incelemişler ve katılımcıların büyük çoğunluğunun programın başında ve sonunda 

öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlara sahip olduklarını, ancak bazı öğretmen adaylarının bu 

tutumlarının program sonunda olumsuz görüş ortaya koyduklarını belirtmektedir. Aynı şekilde Şimşek 

(2005), öğretmen niteliğinin büyük ölçüde öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitimleri ve 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile yakından ilgili olduğunu açıklamaktadır. 

Gökçe (1997), günümüzde bir öğretim kurumu ne kadar mükemmel olursa olsun, bu öğretim 

kurumunda görev alan öğretmenler gerekli niteliğe sahip değillerse, öğretim sürecinde beklenen faydanın 

sağlanamayacağını söylemektedir. Üstüner (2004) araştırmasında, özellikle son yıllarda öğretmenlerin 

istenilen niteliklere sahip olmadıklarını belirtmektedir. Dikici ve ark. (2006) araştırmasında eğitim 

amaçlarının gerçekleşmesi büyük ölçüde öğretmenin nitelikli olarak yetişmesiyle sağlanabildiğini ortaya 

koymaktadır. İlgan ve ark. (2013) fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine yönelik formasyon uygulaması ile 
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ilgili yaptığı araştırmada, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öğretmenlik niteliklerini bazı 

değişkenlere göre incelemiştir. Bulut (2009) araştırmasının sonucunda öğretmen yetiştirme programları 

geliştirilirken öğretmen adaylarının beklentileri ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekliliğini 

söylemektedir.    

Bu araştırmaların ışığında, Eğitim Fakültelerinde açılmakta olan formasyon programlarına katılan 

öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının bazı değişkenlerle karşılaştırılması araştırmamızın amacını 

oluşturmaktadır. 

2.Yöntem 

2.1 Evren ve Örneklem:  Araştırmamızın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim 

Fakültesinde Formasyon öğrenimi görmekte olan öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemi ise derslere 

devam eden farklı lisans dallarından mezun (edebiyat, ilahiyat, tarih-coğrafya, felsefe, biyoloji, iktisat, 

mühendislik, matematik bölümlerinden 40’ar, müzik-resim-beden eğitimi bölümünden 50), random usulü 

ile seçilmiş 370 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

2.2. Veri Toplama: Araştırmada veri toplamak için 5’li likert tipi, Formasyon Öğretmen 

Adaylarının Mesleki Tutumları Ölçeği (Kete ve Ertem 2015) kullanılmıştır. 187 öğretmen adayına 

uygulanan ölçeğin analizleri sonucunda güvenirliği α: 0.908 ve madde faktör yükleri 0.504-0.794 

arasında bulunmuştur. Bu ölçeğin tutum maddelerinin ön bölümüne formasyon öğretmen adaylarının 

tutumlarına etkileyebileceği düşünülen cinsiyet, mezun olduğu lisans alanı, öğrenim şekli, başarı puanı, 

niçin öğretmen olmak istedikleri, halen bir iş sahibi oldukları gibi değişkenler ilave edilmiştir. Böylece 

her bir değişkenin tutumları ile ilişkilerini araştırma yapabilme olasılığı oluşturuldu.     

2.3. Veri Analizi: Kete ve Ertem (2015) tarafından geliştirilen “Formasyon Öğretmen Adayları 

Mesleki Tutum Ölçeği”, formasyon öğrenimi görmekte olan 370 öğretmen adayına uygulandı.  Ölçek 

farklı bir grup formasyon öğretmen adayına uygulandığı için elde edilen verilerin güvenirlik analizleri 

tekrar yapıldı. Formasyon öğretmen adaylarının mesleki tutum ölçeğinin güvenirliği  α:906 bulundu. 

Karasar (2000)’e göre güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenirliği yüksek olarak kabul 

edilmektedir.  

3. Bulgular:  

Farklı alanlarda öğrenim gören formasyon öğretmen adaylarından elde edilen verilerin analizleri 

incelendi. Mesleki tutumların çeşitli değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan yüzdeler, ortalamalar 

anlamlılık ilişkileri tablo şeklinde gösterilerek, değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre cinsiyet 

değişkenine göre mesleki tutumlarına ait t-testi sonuçları tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Mesleki Tutum t-testi Sonuçları 
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Cinsiyet n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Kız Öğrenciler 270 97,3185 13,8653    
    4,390 ,000 p<.05* 
Erkek Öğrenciler 100 89,9100 15,8159    

 
Tabloda görüldüğü gibi kız öğretmen adaylarının tutumlarının ortalamaları (97-89) erkek 

öğretmen adaylara göre oldukça yüksek çıktığı gibi anlamlılık ilişkisinin de oluştuğu görülmektedir. 

Formasyon öğretmen adaylarının medeni durumlarına ait t-testi sonuçları tablo 2’de yer 

almaktadır.   Tabloda görüldüğü gibi bekar öğretmen adaylarının sayısı çok yüksek olmalarına karşılık 

evlilerin tutumlarının ortalamalarının (99-93) yüksek olduğu ve anlamlı bir ilişkinin ortaya çıktığı 

belirlenmektedir. 

Tablo 2: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Medeni Durumlarına Göre Mesleki Tutum        t-
testi Sonuçları 

Medeni durum n X Ss t p Anlamlılık Düzeyi 

Evli 97 99,0825 14,2913    
    2,954 ,003 p<.05* 
Bekar 273 93,9780 14,7294    

 
Formasyon öğretmen adaylarının yaşlarına göre mesleki tutumlarının varyans analizleri tablo 

3’de yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi yaşı 30 ve üzerinde olanların tutumlarının en yüksek olduğu 

ve tutumlarının anlamlı bir ilişki ortaya koymaktadır.  Buradaki anlamlılık ilişkisini 2 den fazla grup 

olduğu için anova testi yapılarak gruplar arasında ilişki incelendi. Tukey ve Scheffe testlerinde 30 yaş ile 

22-25 yaş grubu arasında ilişki görülürken, LSD 30 ve üzeri yaş grubunun 22-25 ve 26-29 yaş grubu ile 

anlamlı ilişki gösterdiği ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 3: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlarına Göre Mesleki Tutum Varyans 
Analizi 

Yaşları n X Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

22-25 yas arası 231 93,9870 15,4929    
26-29 yas arası 75 94,9733 14,1516 5,029 ,007 p<.05 
30 yas ve üzeri 64 100,5156 11,4849    

 

Formasyon öğretmen adaylarının mezun oldukları lisans alanlarına göre yapılan analiz sonuçları 

tablo 4’te yer almaktadır. Sosyal alanlarda lisans öğrenimi görmüş olan formasyon öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleki tutumları (97-94-93) en yüksek fakat anlamlılık ilişkisi p.071 olarak bulunmuştur. 
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LSD ile gruplar arası ilişki incelendiğinde sosyal alanların fen alanlarına göre bir anlamlı ilişki 

oluşturdukları görülmektedir. 

Tablo 4: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Alan Eğitimine Göre Mesleki Tutum Varyans 
Analizi 

Alan eğitimi n X Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

Fen ve matematik 160 93,5313 10,625    
Sosyal alanlar 160 97,2938 11,419 2,670 ,071 p<.05∗ 
Özel yetenek 50 94,7000 11,442    

 
Formasyon öğretmen adaylarını mesleki tutumlarının lisans sürecinde okudukları bölümlere göre 

analiz sonuçları tablo 5’da yer almaktadır. 

Tablo 5: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Lisans Bölümlerine Göre Mesleki Tutum Varyans 
Analizi 

Ana Bilim Dalları n X Ss F p Anlamlılık Düzeyi 

Edebiyat 40 102,1500 11,4299    

İlahiyat 40 92,1500 17,2961    

Tarih-coğrafya 40 98,4750 11,1975    

Felsefe 40 96,4000 13,0929 3,49

 

,001 p<.05∗ 

Biyoloji 40 95,4500 13,9595    

İktisat 40 89,2000 15,7808    

Mühendislik 40 99,1000 16,0636    

Matematik 40 90,3750 15,6511    

Resim-müzik-beden 50 94,7000 13,8773    

 
Tabloda görüldüğü gibi mesleki tutumları en yüksek edebiyat (102), mühendislik (99), tarih-

coğrafya (98) iken iktisat (89), matematik (90), ilahiyat (92) olarak en düşük ortalamalara sahiptir. 

Anlamlılık ilişkisi ortaya çıkan mesleki tutumların hangi bölümler arasında olduğunu tespit etmek için 

LSD testi sonuçlarına bakıldı. Bu analizlere göre; edebiyat bölümü ile ilahiyat, biyoloji, iktisat, 

matematik, resim-müzik-beden eğitimi bölümleri aralarında anlamlılık ilişkilerinin ortaya çıktığı 

belirlenmiştir. Aynı şekilde iktisat bölümü mezunlarının edebiyat, tarih-coğrafya, felsefe, mühendislik 

bölümleri ile anlamlı bir ilişki ortaya koymaktadır. Mühendislik bölümü formasyon öğretmen adaylarının 

mesleki tutumlarının anlamlılık ilişkisi ilahiyat, iktisat ve matematik alanları arasında görülmektedir. 

Formasyon öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki tutum ortalamalarının lisans öğreniminde 

okudukları örgün ve ikici öğretim durumları değişkenine göre ilişkileri tablo 6’de yer almaktadır. Tabloda 

görüldüğü gibi tutum ortalamaları birbirine yakın olduğu gibi anlamlılık ilişkisi ortaya çıkmamıştır. 
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Tablo 6: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretim Dönemine Göre Mesleki Tutum t-testi 
Sonuçları 

Öğretim Dönemi n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

I. Öğretim 267 95,8464 14,5210    
    1,112 ,267 p>.05 
II.Öğretim 103 93,9417 15,3794    

 
Formasyon öğretmen adaylarının lisans öğrenimleri sırasında mezuniyet başarı derecelerine göre 

öğretmenlik mesleki tutumlarına ait bulgular tablo 7’de yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre tutum 

ortalamaları (94-95) birbirine çok yakın olduğu gibi yapılan analiz sonucunda aralarında anlamlı bir ilişki 

ortaya çıkmamıştır.  

Tablo 7: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet  Derecesine Göre Mesleki Tutum 
Varyans Analizi 

Öğrenci yaşları n X Ss F p Anlamlılık 
Düzeyi 

60-69 not arası 66 94,3485 15,7924    
70-79 not arası 169 95,2899 14,6309 ,220 ,802 p>.05 
80 ve üzeri not 135 95,8222 14,5103    

 
Formasyon programlarına katılmakta olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleki tutumlarının 

bu programa katılma nedenlerini oluşturan değişkene göre yapılan analiz sonuçları tablo 8’da yer 

almaktadır.  

Tablo 8: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Bu  Programa Katılma Nedenlerine Göre Mesleki 
Tutum Varyans Analizi 

Ana Bilim Dalları n X Ss F p Anlamlılık Düzeyi 

Meslek sevgisi 209 100,8182 11,8891    
İş bulma kolaylığı 102  89,6275 13,9283 28,24

 

,000 P<.05∗ 
Aile çevre baskısı 26  85,3846 18,0401    
İşsizlik 33  85,8788 16,0288    

 
Burada görüldüğü gibi mesleki tutum ortalamalarının en yüksek meslek sevgisi (100), en düşük 

aile-çevre baskısı ve işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır (85). Anlamlılık ilişkilerini incelediğimizde 

LSD analizi sonuçlarına göre; meslek sevgisinin, iş bulma kolaylığı, aile-çevre baskısı ve işsizliğe göre 

anlamlı bir ilişki ortaya koymaktadır. 

Elde edilen verilerin incelenmesinde; formasyon öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının 

devamlı bir iş sahibi olma değişkenine göre analizleri tablo 9’da yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi 

tutum ortalamaları aynı (95) ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
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Tablo 9 Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Sürekli Bir İşi Olup Olmamalarına Göre Mesleki 
Tutum Varyans Analizi 

Sürekli İş 
Durumu 

n X Ss t p Anlamlılık 
Düzeyi 

Evet 118 95,8390 13,4647    
    ,465 ,642 p>.05 
Hayır 252 95,0714 15,3608    

 
Formasyon öğretmen adaylarının herhangi bir işte çalışıyor olmalarına ait öğretmenlik mesleki 

tutumlarının çalıştıkları iş kolu değişkenine göre yapılan analizleri tablo 10’da yer almaktadır.  Çalışma 

alanlarına göre tutumların bir anlamlık oluşturmadığı tabloda yer almaktadır.  

Tablo10: Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Hangi Sektörde Çalıştıklarına Göre Mesleki 
Tutum Varyans Analizi 

Çalıştıkları Sektör n X Ss F p Anlamlılık Düzeyi 

Kamu Sektörü 78 96,1795 12,6970    
Özel Eğitim sektörü 48 96,4792 15,3747 ,423 ,655 p>.05 
İşi Olmayanlar 244 94,8115 15,2854    

             

4.Tartışma ve Sonuç 

DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde formasyon öğrenimine sürdürmekte olan ve farklı lisans 

alanlarından mezun öğretmen adaylarının bazı değişkenlere göre öğretmenlik mesleki tutumlarının 

incelendiği bu araştırmada elde edilen bulguların değerlendirmeleri yapılmıştır.   

Bulgularda görüldüğü gibi öğretmenlik mesleki tutumlar, kız öğretmen adaylarının sayısının 

oldukça yüksek olması ve tutumlarının daha anlamlı olması kızların öğretmenliğe daha olumlu baktığını 

göstermektedir. Günümüzde öğretmenlik adeta bir bayan mesleğine dönüşmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu araştırma bulguları, literatür araştırmalarında Durmuşoğlu ve ark. (2009), Terzi ve Tezci (2007), Oral 

(2004) ve Tanel ve ark. (2007 benzerlik oluştururken, Başbay ve ark. (2009) ve Bulut (2009) ile çelişki 

ortaya çıkmaktadır.   

Bu araştırmada ortaya çıkan evli öğretmenlerin öğretmenlik mesleki tutumlarının ortalamalarının 

yüksek olması ve anlamlılık oluşturmaları, aile sorumluluklarını kazanmalarına bağlanarak çocuklara 

daha fazla sempati duymaları düşüncesini ortaya koyabilir. Aynı şekilde 30 yaş ve üzeri öğretmen 

adaylarının mesleki tutumlarındaki ortalamaların yüksekliği ve anlamlı ilişki ortaya koymalarını bu 

grubun büyük çoğunluğunun evli olmaları ile ilişkilendirebiliriz. Buna karşılık Can (2010) araştırmasında 

yaş değişkenine göre öğretmen adaylarında anlamlı ilişki olmadığını belirtmektedir. 
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Bu araştırmada; formasyon öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek tutumlarının alan eğitimi 

değişkenine göre sosyal alanların fen ve matematik alanlara oranla ortalamaların yüksek ve anlamlılık 

oluşturması Bulut (2009), Oral (2004) ile benzerlik oluşturmaktadır. Buradaki özelliğin öğretim elemanı, 

eğitim ortamı, programlara bağlı olabileceği gibi bu alan mezunlarının iş bulma olanaklarının daha kısıtlı 

oldukları da düşünülebilir. 

Lisans öğrenimindeki alanlarına göre mesleki tutum ortalamaların en yüksek olduğu edebiyat 

bölümü öğretmen adayları öğretmenlikle ilgili etkinlikleri daha çok benimsemelerine karşılık mesleki 

tutum ortalamalarının iktisat, matematik ve ilahiyat bölüm mezunlarında düşük olması çalışma alanları ile 

ilişkili olabileceği görüşünü ortaya çıkarmaktadır. İlgan ve ark (2013) formasyon öğretmen adaylarının 

mesleki tutumlarını sadece lisans mezuniyet alanlarına göre farklılık oluştuğunu belirterek bizim 

çalışmamızla benzerlik oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada formasyon öğretmen adaylarının mesleki tutumlarındaki ortalamalarda ve 

anlamlılık ilişkisinde ortaya çıkan en önemli değişken olarak bu programa katılma nedenleri olduğu 

görülmektedir. Mesleki sevginin en yüksek ortalamada olması anlamlılık ilişkisinin bu yönde görülmesi 

Bulut (2009)’ un araştırmasındaki öğretmen adaylarının mesleği sevmeleri ve başarılı olacaklarına 

inançlarına bağlı olabileceği açıklamasıyla uyum göstermektedir. Oral (2004) ve Pehlivan (2004) 

araştırmalarıyla uyum oluştururken, Oral (2004) araştırmasında boşta kalmamak için programlara katılma 

oranının da %20 civarında olması dikkati çekmektedir. Bu araştırmada olduğu gibi İlğan ve ark.(2013) ve 

Özder ve ark.(2010) araştırmalarında formasyon programlarına katılmalarının nedeni olarak iş garantisi, 

çalışma koşulları, aile isteği gibi tutumların yanında mesleği sevdiği ve öğretmen olmak istedikleri 

belirtilmektedir.  

Burada görüldüğü gibi öğretmen adaylarındaki bu tutumların başka bir çalışmada bire bir 

görüşme sistemi ile yapılacak bir araştırmada daha geniş kapsamlı olarak incelenmesinin daha faydalı 

sonuçlar ortaya koyacağı düşüncesindeyiz. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi B.Ö.T.E. bölümü son sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik 
Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 akademik yılında B.Ö.T.E. bölümü son sınıfında okuyan 11 öğretmen 
adayı oluşturmaktadır. Veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan 
sorunlar üç ana kategori ve on beş temada, bu sorunların çözümlerine ilişkin önerilen çözüm önerileri ise iki ana 
kategori ve on iki temada toplanmıştır. Karşılaşılan sorunların başında bilgisayar ve yazılım eksikliği, KPSS’ye 
hazırlanamama ve sınıf yönetimi olduğu belirlenmiştir.  

 

1. GİRİŞ 

Bir öğretmenin yetiştirilmesinde en önemli aşamalardan birinin de öğretmen adaylarının 

okullarda uygulamalı olarak öğretmenlik deneyimi kazanması olduğu belirtilmektedir. Diğer bir deyişle 

öğretmen adaylarına, öğrencilik yıllarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleriyle alanda 

öğretmenlik deneyimi kazandırılmaya çalışılmaktadır (Ünlüönen ve Boylu, 2007; Akt: Seçer, Çeliköz ve 

Kayılı, 2010). Bunun sonucu olarak da Eğitim Fakültelerinin lisans programlarında öğretmen adaylarının 

okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri olarak düzenlenen okullardaki çalışmalarına daha fazla 

ağırlık verildiği görülmektedir (YÖK, 2010). 

Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine hazırlanabilmeleri 

için okullarda öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalışmaları yapmalarına olanak sağlayan bir 

derstir. Bu ders bir yıl boyunca öğretmen adayına okul yaşamına kapsamlı bir biçimde katılma olanağı 

sunmaktadır (Çiçek ve İnce, 2005; Akt: Seçer, Çeliköz ve Kayılı, 2010).  

Öğretmen adaylarının genellikle 8. dönemde aldıkları Öğretmenlik Uygulaması dersinin içeriği 

ise, her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, 

öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, bu değerlendirmeler doğrultusunda 

düzeltmelerin yapılarak portfolyo hazırlanması şeklindedir (YÖK, 2005). 
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Dersin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uygulamalı yapılması, aday öğretmenlerin 

öğrenmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu dersin etkinliklerinin gerçek öğrenme ortamlarında 

sürdürülmesi, öğretmen adaylarının kalıcı öğrenmeler edinmelerini, mesleğe ilişkin yeni tutum ve 

davranışlar kazanmalarını hiç kuskusuz ki destekleyecektir. Birey, gerçek öğrenme ortamlarında 

uygulama ve etkinliklere aktif olarak katılarak çok zengin ve gerçekçi öğrenme yaşantılarıyla tanışır. Bu 

yaşantılar sayesinde mesleğe ilişkin birçok bilgiyi tanıma ve yorumlama fırsatı bulur. Öğretmenlik 

Uygulaması dersi sayesinde gerçek öğrenme ortamlarında birçok bilgi ve beceriyi kazanan birey, mesleki 

bilgiye ilişkin düşünce ve tutumlar geliştirir. Bu bakımdan öğretmenlik uygulaması dersinin etkinlikleri 

aksatılmadan yürütülmeli, öğretmen aday adaylarının öğrenme ortamlarındaki etkileşimleri 

zenginleştirilmelidir (Karadüz, Eser, Şahin ve İlbay, 2009). 

Kahyaoğlu ve Yaygın (2007, 79) öğretmenlik uygulaması süreci sonunda, öğretmen adaylarının 

mesleki yeterliklere ilişkin kendilerini değerlendirme fırsatı elde ettiklerini belirtmektedir. Öğretmenlik 

uygulaması sürecinde öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin olumlu izlenimleri onların meslekteki 

başarısını olumlu yönde etkileyecek, olumsuz izlenimler ise mesleğe girmeyi engelleyebileceği gibi 

meslekten kopmalarına da yol açabilecektir (Ada 1991, 10-11;Kuran 1992, 292; Akt: Yeşilyurt ve 

Semerci, 2012). Bu durum öğretmenlik uygulamalarının önemini daha da arttırmaktadır. Öğretmenlik 

uygulaması sürecinde karşılaşılan zorluklar, bu programın yukarıda belirtilen kazanımlarına ulaşmasını 

engellemektedir (Yeşilyurt ve Semerci, 2012). 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar (Sılay ve Gök, 2004; Aksu ve Demirtaş, 2006; Yeşil ve 

Çalışkan, 2006; Aydın, Selçuk ve Yeşilyurt, 2007; Özmen,2008) uygulama derslerinde birçok problemin 

yaşandığını da ortaya koymaktadır (Seçer, Çeliköz ve Kayılı, 2010). 

Örneğin Becit, Kurt ve Kabakçı (2009)’nın yaptıkları araştırmada, bilgisayar öğretmenliği 

adaylarının, bu derslere yönelik olumlu düşünce ve tutumlara sahip oldukları ancak birçok açıdan da 

sorun yaşadıkları vurgulanmaktadır. Öğretmen adayları, bu derslerin kendilerini öğretmenlik mesleğine 

hazırladığına, öğretmenlik tecrübesi kazandırdığına, materyal hazırlama ve ders anlatımında alan 

bilgilerinden yararlanma olanağı sağladığına, öğretmenlik mesleğinin hak ve sorumluluklarına ilişkin 

farkındalık kazandırdığına ve mesleğe bakış açılarını olumlu yönde etkilediğine işaret etmektedir. Öte 

yandan, yine aynı araştırmada öğretmen adayları sosyal-kültürel etkinliklere yeterince katılamadıklarını, 

öğretim elemanları ve rehber öğretmenlerinden yeterince dönüt alamadıklarını da sorun olarak 

vurgulamaktadır (Seçer, Çeliköz ve Kayılı, 2010). 

Kuzu ve Dursun’un (2006) yaptıkları çalışmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği son sınıfta öğrenim görmekten olan 10 öğrencinin uygulama derslerinde yaşadıkları 

sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında görüşleri alınmıştır. Araştırmada, öğretmen 

adaylarından; dersin kuramsal ve uygulama boyutuna, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine 
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ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, uygulamalar süresince gerek uygulama 

öğretmeninden gerekse de uygulama öğretim elemanından kaynaklanabilecek çeşitli sorunların öğretmen 

adayını olumsuz yönde etkileyebildiği görülmüştür (Becit, Kurt ve Kabakçı; 2009). 

Bindak (2006) ve Özmen (2008) tarafından yapılan benzer araştırmalarda da öğretmen adayları 

süreçteki koordinasyon eksikliğini, taraflar arasındaki iletişim yetersizliğini, uygulamalardaki farklılıkları 

ve öğretmenlerin bilgi eksikliğini sorun olarak nitelendirmektedir (Seçer, Çeliköz ve Kayılı, 2010). 

Yeşilyurt ve Semerci (2012) öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı 

bağlamında karşılaştıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aldıkları çalışmalarında; 

Fırat, Erzincan, Atatürk, İnönü, Dicle ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf, 

Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği lisans programlarında son sınıfında okuyan 322 

öğretmen adayından yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veri toplamışlardır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular incelendiğinde; öğretmen adaylarının en fazla yaşadıkları sorunlar arasında, öğretmen olarak 

kendini öğrenciye kabullendirememe, sınav ve atanma kaygısı taşıma, sınıfı etkili yönetememe, süreçle 

ilgili rapor hazırlama ve ulaşım açısından maddi sıkıntı çekme sorunlarının yer aldığı belirlenmiştir. 

Bunların yanı sıra adayların kendileri açısından meslekten soğuma, öğretmenlik uygulaması dersini 

ciddiye almama, ders anlatmada zorlanma, kural dışı kılık kıyafet giyme, uygulama öğretmeni başına 

düşen aday fazlalığı, alan ve mesleki bilgi eksikliği, devamsızlık yapma, boşa zaman harcama, ders 

işlerken zamanı etkili kullanamama sorunlarıyla da karşılaştıkları tespit edilmiştir. 

Seçer, Çeliköz ve Kayılı (2010) üniversite öğretim elemanları, öğretmen adayları, rehber 

öğretmenler ve uygulama koordinatörlerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde 

karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerini inceledikleri 

çalışmalarında; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği’nden 

4 uygulama koordinatörü, 15 öğretim elemanı, 25 öğretmen adayı, uygulama okullarından 6 uygulama 

koordinatörü ve 20 rehber öğretmen olmak üzere 70 kişiden yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veri 

toplamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre okul uygulamalarında yaşanan sorunlar arasında en fazla; 

uygulama öğretmenlerinin okul deneyimi ders içeriklerini bilmemeleri, öğretmen adaylarına karşı 

olumsuz tutum sergilemeleri, okul ve üniversite arasında işbirliği, iletişim ve koordinasyon 

sağlanamaması, okullara ulaşım ile ilgili sorunlar, öğretmen adaylarının uygulama alanlarında motive 

olamamaları, sayılarının fazla olması, sorumluluklarını bilmemeleri, denetim eksikliği ve uygulama okulu 

azlığı yer almaktadır. Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri arasında ise üniversite ve 

uygulama okulları arasında işbirliği sağlanması, rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirici toplantıların 

düzenlenmesi, öğretmen adaylarının yaşadıkları yerlere yakın okulların uygulama okulu olarak seçilmesi, 

uygulama saatlerinin, denetimlerin ve uygulama okullarının sayılarının artırılması yer almaktadır.    
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Yeşilyurt ve Semerci (2011) uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmak için yaptıkları çalışmalarında; 2008-2009 

yılında Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Diyarbakır, Malatya ve Ağrı illerinde Sınıf, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen ve Teknoloji derslerinden 

sorumlu olan toplam 166 uygulama öğretmeninden açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formuyla veri toplamışlardır. Araştırma sonucunda uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik 

uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar yedi ana kategori ve otuz temada, bu sorunların çözümüne 

ilişkin önerdikleri çözüm önerileri ise beş ana kategori ve yirmi dokuz temada toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, uygulama öğretmenlerinin, uygulama öğretmen adayı kaynaklı sorunlar arasında en fazla, 

adayların KPSS sınav kaygısını taşımaları, öğretmenlik uygulaması dersine gereken önemi vermemeleri, 

devamsızlık yapmaları ve danışmanlığını yaptıkları aday sayısının fazla olması sorunlarının yer aldığı 

tespit edilmiştir. Uygulama öğretim elemanlarına yönelik karşılaştıkları sorunlar arasında öğretmenler 

tarafından en fazla vurgulanan sorunların, uygulama öğretim elemanlarının kendileriyle yeterince işbirliği 

yapmadıkları ve iletişim kurmadıkları, uygulama sürecinde uygulama öğretmen adaylarını izlemedikleri 

ve onları denetlemedikleri olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulama öğretmenlerinin uygulama okulu kaynaklı 

sorunları arasında, sınıfların kalabalık olması ve buna uygulama öğretmen adaylarının dahil edilmesiyle 

bu kalabalıklığın daha da artması ile uygulama öğretmen adaylarının derste öğrencilerle konuşarak ve 

onların dikkatini dağıtarak bu durumun öğrencilerin başarısını düşürmesi sorunlarıyla en fazla 

karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde 

karşılaştıkları sorunların çözümü için geliştirdikleri öneriler çeşitli kategoriler altında toplanmıştır. Bu 

bağlamda uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayları kaynaklı sorunların giderilmesi için aday 

sayısının azaltılması, uygulama öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ve uygulama-

etkinliklere daha fazla önem vermesi, uygulama sürecine istekli olarak katılması ve öğretmen adaylarına 

atanma garantisi tanınması önerilerinin uygulama öğretmenleri tarafından en fazla vurgulandığı tespit 

edilmiştir. 

Gökçe ve Demirhan (2005) öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan 

uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşlerini aldıkları 

çalışmalarında; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

ilköğretim kademesine öğretmen yetiştiren bölümlerin son sınıfında bulunan 341 öğretmen adayından ve 

80 uygulama öğretmeninden anket yoluyla veri toplamışlardır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

incelendiğinde; Öğretmenlik uygulaması etkinliklerinin farklı düzeylerdeki sınıflarda ve farklı okullarda 

yapılması gerektiği, öğretmenlik uygulamasının daha uzun süreli olması gerektiği, her sınıfa en fazla bir 

veya iki öğretmen adayının verilmesi gerektiği, öğretmenlik uygulamasında, öğretmen adaylarının 

öğretim faaliyetleri dışında okulun yönetimi ile ilgili bilgi ve becerileri de kazanmaları gerektiği, düzenli 

olarak, haftada bir gün, ilgili tarafların katılacağı bilgilendirme toplantılarının yapılması gerektiği, 
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öğretim elemanlarının öğretmen adaylarıyla işbirliği içinde olması gerektiği gibi sonuçlara ulaşıldığı 

görülmektedir (Dursun ve Kuzu, 2008). 

1.1. Amaç 

Bu çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının 

Öğretmenlik Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir 

araştırmadır. 

Temel problem olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen 

adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerileri nelerdir?” sorusu ele alınmıştır. 

Bu problem doğrultusunda aşağıdaki problemlere cevaplar aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde; 

1.1. Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

1.2. Sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme tekniğinin türlerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği, 

araştırmacıya esneklik sağlaması, yanıt oranının yüksek olması, katılımcıların sözel olmayan 

davranışlarının da gözlenmesi, araştırmacının ortam üzerinde kontrol sahibi olması, derinlemesine bilgi 

edinmeyi sağlaması gibi yararlara sahiptir (Neumann, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Akt: Becit, Kurt 

ve Kabakçı, 2009) 

2.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın katılımcıları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi bölümünde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 11 Bilgisayar Öğretmeni adayıdır. 

Katılımcıların altısı Meslek Lisesi kurumlarında, beşi Ortaöğretim kurumlarında uygulama eğitimlerine 

devam etmektedir. Araştırma farklı gruplarda Öğretmenlik Uygulaması dersi alan 11 öğretmen adayının 

gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan dördü bayan, yedisi bay öğretmen adayıdır. 

Gizlilik amacıyla araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gerçek isimleri kullanılmamış, katılımcılara 

kod isimler verilmiştir. 
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2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın amacına yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Araştırmaya katılan her bir öğrenciyle önceden belirlenen gün ve saatte biraraya gelinmiş ve görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşme başlangıcında görüşme ile ilgili genel bilgiler hatırlatılmış ve yazılı olarak görüşme 

izni alınmıştır. Görüşmeler katılımcılara görüşme formunda yer alan soruların sorulması ve cevapların ses 

kayıt cihazı ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Görüşmelerden elde edilen ses kayıtlarının bilgisayar dökümü yapılmıştır. Dökümlerin 

yapılmasından sonra veriler betimsel ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Verilerin içerik 

analizi aşamalar şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada veriler kodlanmış, ikinci aşamada kategoriler 

belirlenmiş, üçüncü aşamada kod ve temalar organize edilmiş, son aşamada da bulguların tanımlanması 

ve yorumlanması gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 1999; Seçer,; Akt: Çeliköz ve Kayılı, 2010) 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 

Araştırmada Öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrencilere yöneltilen sorular iki başlık altında 

incelenmiştir. Bunlar (1) öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar 

ve (2) bu sorunlara yönelik çözüm önerileridir. Karşılaşılan sorunlar üç ana kategori ve onbeş temada, 

sorunlara yönelik çözüm önerileri ise iki ana kategori ve oniki temada toplanmıştır. 

3.1. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar üç ana kategori 

ve onbeş temada toplanmıştır. Tablo 1’ de oluşturulan ana kategoriler ve bu kategoriler altında yer alan 

kategoriler belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar 

Sorunlar 
Uygulama Okulu Kaynaklı 
Derse önem verilmemesi, öğrencilerin dersi ezber görmesi 
Bilgisayarların çok eski veya bozuk olması 
Yazılımların eski veya yetersiz olması, güncelleme sorunu 
Bilgisayar laboratuvarı olmaması 
Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar sayısının öğrenci sayısından az olması 
Laboratuvardaki sandalye sayısının az olması 
Öğrencilere yeterli uygulama yaptırılamaması 
Üniversite Bölüm Kaynaklı 
Uygulama saatinin az olması 
Öğretmenlik uygulaması yönergesi ve prosedür işleri 
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Teknik lisedeki derslerin üniversitede gösterilmemesi 
Bölüm-Uygulama okulları arasındaki iletişim eksikliği 
Öğretmen Adayı Kaynaklı 
Etkisiz sınıf yönetimi 
KPSS sınavı ve atanamama korkusu 
Rapor hazırlamak 
Derse hazırlık olarak fazla zaman harcamak 

 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının hepsi uygulama okulu kaynaklı sorunların başında 

bilgisayarların çok eski veya bozuk olmasını, bu sebepten dolayı yazılımların da eski veya yetersiz 

kaldığını ve güncelleme yapılamadığını belirtmişlerdir. Örneğin, öğretmen adayı EO “35-40’a varan 

öğrenci sayısı var ve sandalyemiz bile yetmiyor bazen sınıftan sıra getirmek zorunda kalıyoruz. İşte 

bilgisayarların yarısı bazen bozuk oluyor.” şeklinde ifade ederken, öğretmen adayı S “Bilgisayarlar eski 

mesela. Yüklemeleri, programları da eksik. Biz mesela çalışırken sürekli hatalar falan veriyordu. Yok 

chrome yok, o yok, bu yok. Yani desteklenmeyen bir çok sürüm oluyor.” şeklinde ifade ederken, 

öğretmen adayı EY “Bilgisayarların donanımları şu anki duruma bakıldığında eksik. Donanım eksikliği 

var. Bunun haricinde donanımlar eksik olduğu için yazılımlar güncellenemiyor böyle bir sıkıntı var.” 

şeklinde dile getirmiştir. 

Özellikle teknik liseye giden öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunların başında teknik 

lisedeki derslerin ağır ve üniversitede gösterilmeyen dersler olması gelmektedir. Örneğin, öğretmen adayı 

E “ Okulda yaşadığım sıkıntı girdiğim dersin ağırlığıdır. Biz bunu hocalarla konuştuk, hocam biz bu 

dersleri almıyoruz başka bir derse geçelim dedik ama onlarda hani bizim okuldaki derslerimize uymuyor, 

problem oluyor denk getiremedik yani yine bu derse girdik.” şeklinde ifade ederken, öğretmen adayı EE 

ise “görmediğim dersleri sonuçta orada anlatmak zorunda kalıyorum ki önce kendim bir iki gün 

hazırlanıp öğrenci gibi, yani ben de bi iki gün öğrenci olup üçüncü gün de öğretmen olup anlatmaya 

gidiyorum. Bu şekilde” şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılardan bir diğeri ise KPSS sınavı ve atanamama 

korkusu sorunudur. Örneğin, öğretmen adayı Ç “Yani mesela tabi ki hazırlıklı gidilecek ama son sınıfın 

yoğunluğu, KPSS gibi bi etmen olduğu düşününce çok vakit kaybı oldu bize.” şeklinde ifade ederken, 

öğretmen adayı C “Çünkü bu sene KPSS’ye zaman ayırmamız gerekiyor ve KPSS’de olduğu için bütün 

dikkatimiz,  pek verimli olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bu derse gereken önemi veremiyorum 

çünkü aklım sürekli o tarafta.” şeklinde dile getirmiştir. 

 Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılardan bir diğeri de dersin ezber ders olarak görülmesi 

sorunudur. Örneğin, öğretmen adayı C “Başta bilgisayar çünkü öğrenciler bilişim teknolojileri dersini 

ezber bir ders olarak görüyor. Zaten uygulama öğretmenimizde konuları tamamen yazdırıyor. Yazdırdığı 

içinde çocuklar derse tamamen ezber gözüyle bakıp açıkçası o dersten pek keyif alamıyorlar.” şeklinde 

ifade ederken, öğretmen adayı EO “Yani sınıflar kalabalık ve gerçekten de paralel bi ders işlenmiyor yani 
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sınıflarda ezbere gitmiş bir ortam var ve biz o ortamı bozmak için gidiyoruz oraya yani.” şeklinde dile 

getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılardan bir diğeri ise laboratuvardaki sandalye sayısının 

az olması ve bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar sayısının öğrenci sayısından az olması sorunudur. 

Örneğin, öğretmen adayı EY “Şimdi laboratuvarda sayı olarak onbeşe yakın bilgisayar var fakat sınıf 

mevcutları otuz ve otuzun üzerinde olduğu için bir bilgisayara ortalama üç kişi geliyor. Bazen 

sandalyemiz yetmiyor ve sınıftan sıra getiriliyor. Öğrenciler bu şekilde derse katılıyorlar.” şeklinde ifade 

ederken, öğretmen adayı S “Hatta benim en çok muzdarip olduğum şey koltukları falan çok kötü 

çocukların. Çocuklar böyle yatar pozisyonda ders dinliyorlar.”, öğretmen adayı EE ise “Sınıf içinde 

sandalyeler olsun, onlar da sıkıntılı.” şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılardan bir diğeri de öğrencilere yeterli uygulama 

yaptırılamaması sorunudur. Örneğin, öğretmen adayı Ç “Mesela en son derste şöyle bir şeyle karşılaştık 

2005’te solution explorerda bulamadık. Bi özellik değiştireceğiz, site yapacağız ASP.net’te solution 

explorerda o özelliği bulamadık, 2005. Çünkü bilgisayarlar kaldırmıyor 2010’u. 2005 kullandıkları için 

uygulama yaparken çok sıkıntı yaşıyoruz. İşte dediğim gibi uygulama yaptıramadık çocuklara, kaliteli 

biçimde uygulama yaptıramadık.” şeklinde ifade ederken, öğretmen adayı C “Sadece projeksiyon 

aletimizle öğretmen perdeye yansıtıyor, perdeden dersimizi işliyoruz. Ara sıra öğrenciler geliyor 

uygulama yapmaya.” şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılardan bir diğeri de Öğretmenlik uygulaması yönergesi 

ve prosedür işleri sorunudur. Örneğin, öğretmen adayı S “Ben mesela çok prosedür üstüne böyle 

gidildiğini düşünüyorum. Biz mesela bazen prosedür yapmaktan asıl yapmamız gerekeni yapmadığımızı 

düşünüyorum ben. Sürekli evrak düzenle, işte onu yap, bunu yap.” şeklinde ifade ederken, öğretmen 

adayı A “Şimdi bizim buradaki öğretmenimizle ya da yönergede yer alanları anlamada mesela hani 

güçlükler çıkmış arkadaşlarla birlikte, herkes kendi düşündüğü gibi yapmış.”, öğretmen adayı Ç ise 

“Yönerge tam net değildi. Bazı konularda arkadaşlarla ikileme düştük sıkıntılar yaşadık. Mesela şöyle 

oldu. Bu sene daha demin konuştuğumuz gibi bazı dosya eklerinde tam olarak. Yani etkinlik mi 

yapılacak, hafta hafta mı yapılacak. Yine yönergede bazı soru işaretleri var.” şeklinde dile getirmiştir. 

 

3.1. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik 

Çözüm Önerileri 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm 

önerileri iki ana kategori ve oniki temada toplanmıştır. Tablo 2’ de oluşturulan ana kategoriler ve bu 

kategoriler altında yer alan kategoriler belirtilmiştir. 
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Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlara 

Yönelik Çözüm Önerileri 

Çözüm Önerileri 
Uygulama Okulu Kaynaklı Sorunlara Yönelik 
Bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi 
Yazılımların yenilenmesi, güncellenmesi 
Donanımların yenilenmesi, güncellenmesi 
Bilgisayar derslerinin daha çok sınıf için zorunlu hale getirilmesi, ders sayısının 
arttırılması 
Ders için geçme notunun olması 
Öğrencilerin bilgisayar kullanımında bilinçlendirilmesi 
Hep aynı sınıfta derse girmek yerine daha farklı sınıflarda derse girilmesi  
Üniversite Bölüm Kaynaklı Sorunlara Yönelik 
Dersin uygulama saati arttırılmalı 
Ders son döneme konulmamalı 
Dersin iki döneme yayılması 
Atama olmayacak teknik liselere öğrenci gönderilmemesi 
Bölüm ile uygulama okulları arasındaki ders programlarının iyi planlanması 

 

Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm 

önerilerinde öğretmen adaylarının hemen hemen hepsi bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi, 

yazılımların yenilenmesi, güncellenmesi, donanımların yenilenmesi, güncellenmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Örneğin öğretmen adayı C “Öncelikle uygulama yaptığım okulda kesinlikle bir bilgisayar 

laboratuvarı gerekiyor. Çünkü düşünsenize bilgisayar öğretmenisiniz ve okulunuzda laboratuvarınız yok.” 

şeklinde ifade ederken, öğretmen adayı EO “Gerek okulu gördüğümüzde, gerek dışarıdan 

duyduklarımızdan yani artı bir bilgisayar laboratuvarı oluşturulabilinir. Ya da laboratuvardaki 

bilgisayarların yenilenmesi olabilir”, öğretmen adayı EY ise “Öncelikle donanımların iyileştirilmesi 

lazım. Donanımlar iyileştirilirse en azından yazılımlar da güncellenmiş olacak böylelikle en azından sayı 

az olmuş olsa da bilgisayarların, verimli kullanmış olacağız.” şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılar için çözüm önerilerinden bir diğeri ise bölüm ile 

uygulama okulları arasındaki ders programlarının iyi planlanması gerektiğidir. Örneğin, öğretmen adayı S 

“Ama hocaların mesela bize içeriklerimize uyuşan dersleri de var belki tam iyi planlanırsa mesela oralara 

yönlendirilirse uygulama öğrencileri çok daha rahat ederler, rahat olur diye düşünüyorum.” şeklinde dile 

getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılar için çözüm önerilerinden bir diğeri ise uygulama 

dersinin son döneme konulmamasıdır. Örneğin, öğretmen adayı A “3. sınıfta haftada bir veya iki haftada 

bir gitsinler, izlesinler öğrenciler görev yaptıkları yerleri veya yapacakları yerleri, daha sonra anlatsınlar.” 

şeklinde ifade ederken, öğretmen adayı C “Hani bu belki üçüncü sınıfta olsa daha yararlı olabileceğini 

düşünüyorum açıkçası. Dördüncü sınıfa da yayılabilir ama belki dördüncü sınıfın tamamına değil sadece 

birinci dönemine. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfın birinci dönemi.” şeklinde dile getirmiştir. 
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Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılar için çözüm önerilerinden bir diğeri de atama 

olmayacak teknik liselere öğrenci gönderilmemesidir. Örneğin, öğretmen adayı A “Çünkü zaten hani biz 

teknik lisede derse girmek için eğitilmiyoruz. Bu öğrencilerin kendi alanlarında derse girmesi gerektiğini 

düşünüyorum yani teknik lisede bizim yaşadığımız zorlukları herkes yaşayabilir diye düşünüyorum.” 

şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılar için çözüm önerilerinden bir diğeri de öğrencilerin 

bilgisayar kullanımında bilinçlendirilmesidir. Örneğin, öğretmen adayı U “çünkü öğrenciler biraz devletin 

malı felan diye güzel kullanmıyorlar bunun için biraz daha öğrenciler bilinçlendirilirse daha uzun 

kalabilir, hayatta daha uzun süre kalabilirler.” şeklinde dile getirmiştir. 

Öğretmen adaylarının karşılaştıkları sıkıntılar için çözüm önerilerinden bir diğeri de bilgisayar 

derslerinin daha çok sınıf için zorunlu hale getirilmesi, ders sayısının arttırılmasıdır. Örneğin, öğretmen 

adayı İ “ancak derse verilen önem değil de ders biraz daha arttırabilir diye düşünüyorum.” şeklinde ifade 

ederken, öğretmen adayı U “biraz daha bizim dersimizin başka sınıflara da, lise altındaki sınıflara da 

zorunlu hale getirilirse biz de bir şekilde aşabiliriz herhalde.” şeklinde dile getirmiştir. 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının, uygulama okulu kaynaklı sorunlar arasında en fazla 

bilgisayar ve yazılımların çok eski olması, bunların güncellemelerinin çok zor olması veya hiç olmaması 

gibi sorunlara değindikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte sınıflardaki öğrenci sayılarının çok olması, 

bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayar ve sandalye sayılarının yeterli olmaması diğer dikkat çeken 

sorunlardandır. Öğretmen adayları, bu sorunlardan dolayı öğrencilere yeterli uygulama 

yaptıramadıklarını, sınıf kontrolünün zorlaştığını ve öğrencilerin bilgisayar dersini ezber dersi olarak 

gördüklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bu bulgular Seçer, Çeliköz ve Kayılı (2010) ile Yeşilyurt ve 

Semerci’nin (2011) yaptıkları araştırma bulgularının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Benzer şekilde, Taşdere 

(2014) yaptığı araştırmada sınıf yönetiminin, Kuzu ve Dursun (2008) ise teknolojinin güncel olmamasının 

bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. 

Öğretmen adaylarının, üniversite bölüm kaynaklı sorunlar arasında ise en fazla öğretmenlik 

uygulaması yönergesi ve yapılacak etkinliklerle ilişkili sıkıntıları vurguladıkları dikkat çekmiştir. 

Yönergenin öğrenciler tarafından farklı algılandığı ve açık olmadığı ifade edilmiştir. Fakültedeki ders 

uygulama öğretim elemanlarının da yönergeyi farklı uyguladığı öğretmen adayları tarafından 

belirtilmiştir. Bununla birlikte bölüm-uygulama okulları arasındaki iletişim eksikliği diğer dikkat çeken 

bir sorun olarak ifade edilmiştir. Bu sonuç, Seçer, Çeliköz ve Kayılı (2010) ile Yeşilyurt ve Semerci’nin 

(2011) yaptıkları araştırma bulguları ile desteklenmektedir. 
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 Öğretmen adaylarının, öğretmen adayı kaynaklı sorunlar arasında ise en fazla KPSS sınavı ve 

atanamama korkusunu dile getirdikleri tespit edilmiştir. Adaylar KPSS sınavından dolayı öğretmenlik 

uygulaması dersine gerekli ilgiyi gösteremediklerini ifade etmişlerdir. Yeşilyurt ve Semerci de (2011) 

yaptıkları araştırmada KPSS sınav kaygısına ve atanamama korkusuna dikkat çekmişlerdir. Benzer 

şekilde, Aydın ve Akgün (2014) KPSS çalışmalarının olumsuz etkilenmesinin bir sorun olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Araştırmada teknik liselere giden öğretmen adaylarının uygulama okulunda anlattıkları ders için 

ortaokullara giden öğretmen adaylarından daha fazla hazırlık yaptıkları ortaya çıkmıştır. Teknik liseye 

giden öğretmen adayları, bu dersleri fakültede öğrenim gördükleri bölümde almadıklarını belirtmişlerdir. 

Benzer şekilde, Kuzu ve Dursun (2008) yaptıkları araştırmada öğretim planıyla uygulama arasında 

uyuşmazlık olmasına dikkat çekmişlerdir. Aydın ve Akgün de (2014) yaptıkları araştırmada uygulama 

okulunun meslek lisesi olmasının bir sorun olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli sorun ise, öğretmen adaylarının Öğretmenlik 

Uygulaması dersinde uygulama okullarında anlattıkları uygulama ders saati süresinin yetersizliği ve hep 

aynı sınıflara ders anlatmaları olarak belirtilmiştir. Bu sonuç, Seçer, Çeliköz ve Kayılı (2010), Taşdere 

(2014), Kuzu ve Dursun (2008) ile Yeşilyurt ve Semerci’nin (2011) yaptıkları araştırma bulguları ile 

desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, elde edilen araştırma bulgularının diğer benzer araştırmalardan (Seçer, Çeliköz ve 

Kayılı (2010), Taşdere (2014), Kuzu ve Dursun (2008), Yeşilyurt ve Semerci (2011), Aydın ve Akgün 

(2014)) elde edilen bulgularla örtüştüğü görülmektedir. 

M.E.B. tarafından daha önce seçmeli ders olarak okutulan, bu yıl zorunlu hale getirilen bilgisayar 

derslerinin daha verimli anlatılabilmesi ve Öğretmenlik Uygulamasına giden öğretmen adaylarının daha 

az sorunla karşılaşması için, yukarıda belirtilen sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. 

 

5. ÖNERİLER 

Araştırma bulgularının sonuçları doğrultusunda şu öneriler sıralanabilir: 

Dersin daha verimli, etkin verilebilmesi ve öğrencilerin daha çok uygulama yapabilmesi için; 

1. Yeni laboratuvarlar kurulması, 

2. Mevcut laboratuvarlardaki bilgisayar ve sandalye sayısının arttırılması, 

3. Mevcut laboratuvarlardaki donanım ve yazılımların güncellenmesi, 

4. Sınıflardaki öğrenci sayısının fazla olmaması, 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1005 

Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersinde daha verimli olabilmesi için; 

1. Öğretmenlik Uygulaması dersinin 3. sınıfa veya 4. sınıf birinci döneme alınması, son 

dönem olmaması, 

2. Meslek liselerine stajyer öğretmen gönderilmemesi, 

3. Üniversitede gördükleri dersleri anlatmaları için bölüm ile uygulama okulu arasında 

düzgün bir planlama yapılması, 

4. Üniversite ile uygulama okulları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanması, 

5. Bölüm öğretim programlarıyla uygulama okulları öğretim programlarının uyumlu hale 

getirilmesi, 

6. Uygulama ders saati süresinin artırılması, 

7. Uygulama için aynı sınıflara değil farklı sınıflara girebilmelerinin sağlanması. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı, üstün zekalı lise öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeyinin belirlenmesinde 
kullanılmak üzere bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışma 
kapsamında iki farklı liseden veri toplanmıştır. Katılımcılardan dönen ölçeklerden 241’i çalışmaya dahil edilmiştir. 
Açıklayıcı Faktör Analizi sonucu; problem bulma, problem çözme ve ürün geliştirme (detaylandırma) olarak 
isimlendirilen üç faktörlü bir yapı saptanmıştır. Ölçek genelinden ve her bir alt boyuttan ayrı ayrı akıcılık, esneklik 
ve yaratıcılık indeks olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanabilmektedir. Maddelerinin ayırt edici geçerliliği alt–
üst dilim grup ortalamalar farkına dayalı madde analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonucunda, alt ve üst %27’lik 
dilimlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, 
p<.01). Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise ölçeğin alt boyutlarının ve toplamının güvenilir olduğuna işaret 
etmektedir. Bu sonuçlar, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Bilimsel yaratıcılık, üstün zeka, ölçek geliştirme, faktör analizi. 

ABSTRACT 

The overall objective of this study was to develop a measurement tool to be used in determining the level of 
scientific creativity of gifted high school students and and to examine the psychometric properties. In this study, 
data were collected from two different high schools. 241 of the scale were included in the study. Explatory factor 
analysis of the results; problem finding, problem solving and product development (detailing) named as three-factor 
structure was identified. The total scale and three different types of scores can be calculated from each subscale as 
fluency, flexibility and creativity index score. As a result of item analysis, a significant difference was determined 
between the scores of sub–layer and parent–layer (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, p<.01). The Cronbach α 
internal coefficient of consistence was indicated that sub-factor and total scale reliable. These results performed that 
the scale is valid and reliable instrument. 

Key Word: Scienctific creativity, gifted, scale development, factor analysis. 

  

                                                            
32Bu çalışmanın bir bölümü, Düzce Üniversitesi DÜBAP.2014.10.04.271 sayılı Bilimsel Araştırma Projesi ile desteklenmiştir. 
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1.GİRİŞ 

Yaratıcılık çok yönlü doğası gereği psikoloji, felsefe, eğitim gibi birçok disiplin alanının ilgisini 

çekmektedir. Bu durum, üzerinde uzlaşılan bir tanım oluşmasının önündeki en büyük engellerden 

birisidir. 2000 yılında yapılan bir çalışmada 101 farklı yaratıcılık tanımı tespit edilmiştir (Aleinikov, 

Kackmeister, & Koening, 2000, akt. Terrefinger, Young, Selby, & Shepardson, 2002). Bu tanımlarda iki 

vurgu öne çıkmaktadır: Orjinallik ve etkililik. Orjinallik sıklıkla yenilik (novelity) olarak tanımlanırken 

etkililik kullanışlılık, uygunluk gibi farklı bağlamlarda tanımlanmaktadır (Runco & Jaeger, 2012). 

Bilimsel yaratıcılık ise basitçe yenilikçi ve kullanılabilir fikir ve/ veya ürün üretme olarak tanımlanabilir 

(Sak & Ayas, 2013). 

Çağdaş yaratıcılık çalışmalarında tartışılan konulardan birisi, “Yaratıcılık genel mi? Yoksa alana 

özgü farklılaşan bir özellik midir? sorusudur (Detailed: Baer, 2010; Mohamed, Maker, & Lubart, 2012). 

Bu yöndeki tartışmalar, Guilford (1966), Gardner (2011); Amabile (1983, 1996) ve Kaufman ve Baer’in 

(2004) görüşleri temelinde biçimlenmektedir. 

Yaratıcılığın genel bir özellik olduğuna öne süren araştırmacılar, bu görüşlerini Guilford’un 

“Zeka Yapısı Kuramına (Structure of Intelligence)” dayandırmaktadır. Bu kurama göre, ıraksak düşünme 

olarak tarif edilen yaratıcı düşünme becerileri sanat, bilim gibi farklı alanlarda ortaya çıkan genel bir 

bilişsel özelliktir.  

Alana özgü yaratıcılık bakış açısını savunan araştırmacılar ise bireyin yaratıcılığının alanın 

doğasıyla bağlantılı olarak farklı düzeylerde ortaya çıkabileceğini öne sürmektedirler. Bu bakış açısını 

savunanlar ise görüşlerini Gardner (2011) ve Amabile’nin (1983, 1996) çalışmalarına 

dayandırmaktadırlar. Gardner (2011) yaratıcı insanı, bir kültür için değer taşıyan bir alandaki yenilikçi 

ürün geliştirebilen birey olarak tarif etmektedir. Araştırmacı insan bilişini pek çok faktörün birbiriyle 

etkileşimine bağlı oluştuğunu varsaymaktadır. Faktörler ise göreceli olarak diğerlerinden bağımsız olarak 

işlem yapma gizil gücüne sahiptir ve her bir zihinsel işlemde kullanılan temel bilgi işlem süreçleri, kendi 

alanına özgü ilkelere göre çalışmaktadır (Gardner, 2011). Amabile (1983, 1996) tarafından ortaya atılan 

Bileşensel Yaratıcılık Modelinde ise yaratıcılık, alana özgü beceriler, yaratıcılıkla ilgili beceriler ve görev 

motivasyonuna bağlı olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bireyin alana özgü becerileri; disiplin alanına 

özgü bilgi, teknik beceriler ve bireyin yaratıcı üretime katkıda bulunacak özel yeteneklerinden meydana 

gelmektedir.  

Kaufman ve Baer’in (2004) ortaya attığı “Lunapark Teorisinde (Amusement Park Theory)”de ise 

Guilford (1987) ile Gardner (2011) ve Amabile’nin (1983, 1996) görüşlerinin harmanlandığı 

görülmektedir. Yaratıcılıkla ilgili beceriler genelden özele doğru dört aşamalı bir hiyerarşi içerisinde ele 

alınır. Bunlar, basit bilişsel süreçler, motivasyon ve destekleyici çevre gibi ilk katmanda yer alan temel 

gereklilikler; bilim veya yazma gibi ikinci katmanda yer alan genel tematik alan; şiir veya kurgu gibi 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1010 

üçüncü katmanı oluşturan bir alt alan ve en altta da serbest vezin gibi bir teknik olarak sıralanmaktadır 

(Baer & Kaufman, 2005).  

Yukarıda yer alan farklı kuramları destekleyen çalışma bulguları saptanmıştır. Bir grup 

araştırmada yaratıcılığın alana özgü olduğunu desteklenirken (Baer, 1991, 1994, 1996, 2003; Carson, 

Peterson, & Higgins, 2005; Diakidoy & Constantinou, 2001; Han, 2003; Hickey, 2001), bir kısmında tam 

tersi bulgulara ulaşılmıştır (Conti, Coon, & Amabile, 1996; Eunsook & Milgram, 1995). Bir çalışmada ise 

Lunapark Teorisini destekleyen bulgular raporlanmıştır (Baer, Kaufman, & Gentile, 2004). 

1.1 Problem Durumu 

Değerlendirme sürecinin etkililiği ve/ veya verimliliği, değerlendirme süresi ve ölçüm yapılan 

hedef sayısına paraleldir. Bir diğer ifade ile; süre sabit kalması koşulu ile, ölçüm yapılan hedef sayısı 

azaldıkça alana ilişkin daha nitelikli bilgi edinilebilmesi sağlanabilir. Tam tersine, aynı koşullar altında, 

hedef sayısı arttıkça daha sınırlı bilgiye erişilmesi gibi bir risk belirmektedir.  

Bu genel ilke kapsamında özelinde bilimsel yaratıcılık alanı göz önünde bulundurulduğunda, bir 

alanda ölçülmesi hedeflenen göreve bağlı olarak kullanılan bilgi ve yaratıcı becerilerin nicelik ve 

nitelikleri de farklılaşabildiği görülmektedir. Örneğin, fizik alanında özel bir yaratıcılık yeteneğinin 

ölçümü için düzenlenmiş bir ölçme aracı, diğer alanlara, örneğin kimya veya biyolojiye, 

genellenememektedir. Hatta, çoğu zaman fiziğin manyetik gibi bir alt alanında hazırlanmış bir ölçme 

aracı ile optik gibi bir başka alt alanında ölçümler yapılamayabilmektedir. Tam tersi durumda ise, 

ölçümde ortak özelliklerin ölçümüne doğru yaklaşıldıkça, genel yaratıcılığın ölçümü gibi bir handikap 

doğmaktadır. Bu kısıtlılık, bilimsel yaratıcılık alanında geliştirilmiş ölçme araçlarının genel sınırlılığıdır. 

Farklı hedefleri ölçmeye yönelik geliştirilmiş birbiriyle örtüşmeyen testler kullanılması ise bu soruna 

yönelik üretilebilecek en temel çözümlerden birisidir. 

Yurt içi alan yazında bilimsel yaratıcılığın ölçümüne yönelik geliştirilmiş araçlar incelendiğinde, 

oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bunlar, Ayas ve Sak’ın (2014)  geliştirdiği bir araç 

ile Hu ve Adey’in (2002) uyarlama çalışmaları dışında bir ölçme aracı saptanamamıştır. Uyarlama 

çalışmaları ise ortaöğretim (Aktamış, 2007; Çeliker & Balım, 2012) ve genel liselerde eğitimini sürdüren 

öğrenci grupları ile sürdürülmüştür (Kadayıfçı, 2008). Ancak, Hu ve Adey’in çalışmasında olduğu gibi 

uyarlama çalışmalarında da puanlamanın kompleks olması bir testin taşıması gereken pratiklikliği önünde 

önemli bir sınırlılıktır. Ayrıca, bu araçta yer alan “Bilimsel İmgelem” hedefinin daha çok genel 

yaratıcılıkla ilgili bir alanı içerdiği yönünde eleştirilmiştir (Ayas & Sak, 2014).  

Alana özgü yaratıcılık, alana özgü göreceli olarak yapılandırılmış bilgi ve bu bilginin alana özgü 

yaratıcı becerilerle birlikte kullanılmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Bilgi kullanımı, paralelinde hafıza, 

bilgi işlemleme, tranfer edebilme, gibi pek çok bilişsel sürecin harekete geçmesini sağlamaktadır. Bu 
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bağlamda düşünüldüğünde, bir değerlendirme aracı geliştirirken katılımcıların benzer bilişsel düzeyde 

olanlar arasından seçilmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi önünde alınabilecek önlemlerden birisi 

olarak görülebilir. Ölçme ve değerlendirme uzmanları ise veri toplanan bazı alt grupların genel 

ortalamadan farklı değerler kümesine sahip olduğu durumlarla her bir grubun diğerlerinden ayrı olarak 

değerlendirilmesini önermektedir (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Üstün zekalı çocuklar, 

akranlarından özellikle bilişsel alanda ortaya çıkan bir takım farklı özelliklere sahiptir (Sak, 2004). Münih 

üstün zekalılık boylamsal araştırma sonuçları ise akranlarından bilimsel alanda daha yüksek başarıya 

sahip olduğuna işaret etmektedir (Heller, 1991). Söz konusu teorik bilgi ve boylamsal araştırma sonuçları 

birlikte göz önünde bulundurulduğunda, üstün zekalı bireylere yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı, üstün zekalı lise öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık 

düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik 

özelliklerinin incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Çalışmada iki farklı okuldan 259 öğrenciden veri toplanmış; 241 öğrenciden dönen veriler göz 

önünde bulundurulmuştur. Katılımcıların 124’ü (%49.40) kadın (40’ı dokuzuncu, 32’si onuncu, 24’ü on 

birinci ve 28’i on ikinci sınıftadır) ve 113’ü  (%46.89) erkektir (33’ü dokuzuncu, 27’si onuncu, 27’si on 

birinci ve 26’sı on ikinci sınıftadır). Öğrencilerden 4’ü (%1.59) cinsiyetini veya sınıfını belirtmemiştir. 

Madde Havuzunun Oluşturulması 

Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Sonucunda, alan yazında farklı araçlar 

kullanılmış/ geliştirilmiş olduğu belirlenmiştir. Söz konusu çalışmalarda problem bulma (hipotez 

geliştirme/ kurma) (Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014; Hu & Adey, 2002; Liang, 2002; Lin, 2009, akt. 

Hu, vd., 2013), problem çözme (hipotezi test etme) (Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014; Hu & Adey, 

2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013; Liang, 2002), kanıtları değerlendirme (hipotezleri test etme) 

(Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014), bilimsel imgelem (Hu & Adey, 2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013), 

ürün tasarımı (Hu & Adey, 2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013), sıradışı kullanım ve ürün geliştirme (Hu 

& Adey, 2002) başlıkları altında  yer alan zihinsel becerilerin tespitine yönelik ölçümler yapıldığı tespit 

edilmiştir. Daha sonra, Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilmiş olan “Bilimsel Yaratıcılık Testi”nden 

yararlanılarak bu çalışmada başvurulacak olan madde havuzu oluşturulmuştur. 

Ölçme aracında; problem bulma, problem çözme ve detaylandırma (ürün tasarımı) alanında yer 

alan üç becerinin yer almasına karar verilmiştir. Problem bulma ile bilimsel problemlere karşı duyarlılık 

düzeyinin belirlenmesi; problem çözme ile bir problem durumuna yönelik bireylerin yaratıcı çözümler 
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ortaya koyabilme yeteneğinin belirlenmesi ve detaylandırma ile de mevcut bir ürünün özgün ve işlevsel 

hale getirilebilmesiyle ilgili becerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Figüratif ve sözel yaratıcılık becerileri ortaya konulurken farklı düşünme süreçleri harekete 

geçtiği ve her iki yaratıcılık arasında düşük bir korelasyon olduğu (Torrance, 1972, akt. Cramond, 

Matthews– Morgan, Zuo, & Bandalos, 2005) göz önünde bulundurularak her iki tip soru tipine de yer 

verilmiştir. Problem bulma ve detaylandırma sözel, problem çözme ise figüratif açık uçlu birer sorudan 

meydana gelmektedir. 

İşlem ve Puanlama 

Veriler, araştırmacı tarafından iki farklı okul yönetiminden izin alınarak akşam etüt saatlerinde 

toplanmıştır. Uygulama yüzyüze görüşme tekniği ile sürdürülmüştür. Uygulamada, öğrencilere 30 dk.lık 

bir süre verilmiştir. Ölçek toplamı üç maddeden oluşmaktadır. Her bir maddeden ve maddelerin 

toplamından ölçek toplam akıcılık, esneklik ve yaratıcılık indeks puanları (YP) hesaplanabilmektedir. 

Akıcılık, bir maddeye verilen doğru yanıtların sayısıdır. Esneklik ise bir maddeye verilen yanıtların 

kategori sayısıdır. YP’nın hesaplanmasında Snyder, Mitchell, Bossomaier ve Pallier (2004, p. 416) 

tarafından geliştirilmiş olan CI = log2{(1 + u1) (1 + u2) . . . (1 + uc)} formülü kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Madde Analizleri 

Çalışmada öncelikli olarak madde analizlerine yer verilmiştir. Madde analizleri kapsamında 

betimleyici istatistikler, maddelerin ayırt ediciliği, madde korelasyonları ve düzeltilmiş madde–toplam 

korelasyonları incelenmiştir. Tablo 1’de öğrencilerin vermiş olduğu yanıtların ortalama, standart sapma 

ve minimum ve maksimum puanları yer almaktadır.  

Tablo 1. Ölçek maddelerinin aritmetik ortalama, standart sapma ve minimum ve maksimum 

puanları. 

Alt faktörler Alt puanlar  SS Minimum Maksimum 

Problem bulma 
Akıcılık 6.29 4.36 1.00 28.00 
Esneklik 4.18 2.57 1.00 17.00 
Yaratıcılık 5.18 3.22 1.00 20.34 

Problem çözme 
Akıcılık 5.77 4.27 1.00 40.00 
Esneklik 3.38 1.82 1.00 16.00 
Yaratıcılık 4.60 2.66 1.00 19.17 

Detaylandırma 
(Ürün 
geliştirme) 

Akıcılık 3.72 2.50 1.00 19.00 
Esneklik 3.17 1.78 1.00 10.00 
Yaratıcılık 3.46 2.11 1.00 12.75 

Ölçek toplam Akıcılık 15.78 7.57 4.00 64.00 
Esneklik 10.90 5.10 3.00 58.00 
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Yaratıcılık 13.25 5.44 3.58 36.36 
 
Alt faktörlerden elde edilen puanlar incelendiğinde; akıcılık puanlarının 6.29–3.72, esneklik 

puanlarının 4.18–3.17 ve YP’nın 5.18–3.46 aralığında yer aldığı görülmektedir. Bir sorudan alınan en 

yüksek akıcılık yanıtı 40 ile problem çözme becerisine aittir.  

Ölçekte yer alan 3 madde ve ölçek toplam alt–üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 

uygulanmıştır. Bu yöntem uygulanırken öncelikle katılımcıların ölçek puanları büyükten küçüğe doğru 

sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre 251 kişilik grubun ilk ve son %27’sini oluşturan 68’er öğrencinin 

puanları eşleştirilmiş t testi ile puanları arasındaki fark incelenmiştir. Analiz sonuçları, aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 2. BYT maddelerinin üst %27 ve alt % 27 gruplara göre t testi sonuçları.  

 Grup N  SS Sd t P* 
Problem bulma Alt %27 68 6.40 2.16 68 –24.556 .00 

Üst %27 27.78 8.73 
Problem çözme Alt %27 68 6.12 2.06 68 –22.054 .00 

Üst %27 24.01 7.79 
Detaylandırma (Ürün 
geliştirme) 

Alt %27 68 4.48 1.48 67 –18.968 .00 
Üst %27 18.53 6.96 

*p< 0,01. 
 

Yukarıda, Tablo 2’de görüleceği üzere alt ve üst %27’lik dilimin puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, p<.01). Farklar üst dilimde yer alan 

puanlar lehindedir. Gruplar arasındaki gözlenen farkların manidar olması, testin iç tutarlılığına ilişkin bir 

gösterge olarak değerlendirilebilir  (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012). Çalışmada, madde ve 

alt puanlar arası korelasyonlar da incelenmiştir.  

Tablo 3Maddeler arası ve madde – toplam korelasyonları. 

Alt test Alt puanlar Puanlar 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Problem 
bulma  

Akıcılık (1) –            
Esneklik (2) .78** –           
YP (3) .89** .94** –          

Ürün 
Geliştirme 

Akıcılık (4) .46** .46** .48** –         
Esneklik (5) .34** .31** .33** .45** –        
YP (6) .44** .44** .47** .96** .50** –       

Problem 
Çözme 

Akıcılık (7) .12* .14* .14* .11 .02 .13* –      
Esneklik (8) .10 .14* .12 .10 –.03 .08 .77** –     
YP (9) .09 .12* .11 .09 –.02 .08 .93** .91** –    

Ölçek toplam 
Akıcılık (10) .78** .65** .73** .64** .34** .62** .65** .51** .59** –   
Esneklik (11) .63** .74**  .72** .54** .78** .57** .34** .40** .36** .71** –  
YP(12) .72** .77** .81** .68** .37** .69** .57** .53** .57** .94** .80** 

*p< .05, **p< .01 . 
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Madde toplam ve maddeler arasındaki korelasyonlar Pearson Korelasyon Analiz ile 

hesaplanmıştır. Alt test puanları arası anlamlı korelasyonlar .94 ile .12 arasında değişmektedir. YP 

puanlarının diğer puanlarla korelasyonları göreli olarak diğer puanlardan daha yüksek ve tüm puanların 

da anlamlı olduğu görülmektedir. Bir ölçme aracında farklı yapılar arasında orta düzeyde korelasyon 

uygun yapılardan bir araya geldiğini, .80 üzerindeki ilişki ise binişiklik olduğunu gösterir (Çokluk, 

Şekercioğlu, & Şener, 2012). Korelasyon sonuçları -esneklik ile YP puanları hariç- puanların kendi 

aralarında ve ölçek toplamı ile olan korelasyonlarının uygun yapılar ortaya çıkmasını desteklediği 

söylenebilir.  

Madde toplam test korelasyonlarının tamamı da anlamlı çıkmıştır ve .94 ile .48 aralığında yer 

almaktadır. Ayrıca, ölçek maddelerinin öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerini ayırt etme derecesini 

belirleme amacıyla hesaplanan düzeltilmiş madde–toplam korelasyonları .72 ile .37 aralığında yer aldığı 

saptanmıştır (Tablo 3). Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk’e (2012) göre söz konusu korelasyon 

değerinin .30 ve üzerinde olması idealdir. 

Yapı Geçerliliği 

BYT’nin çalışılan örneklem grubunda hangi yapıları ortaya koyacağının belirlenmesi için AFA 

yapılmıştır (KMO değeri, .639; Barlett Sphericty χ²= 2738.570, Sd= 36, p< .00). Analiz sonucu, veri 

toplanan örneklemin büyüklüğünün AFA yapmak için yeterli ve uygun olduğu ve verilerin faktör analizi 

sonucu uygun yapılar ortaya çıkaracağı kanaati oluşmuştur (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012).  

AFA sonucunda, üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Üç faktör toplam varyansın %86.52’sini 

açıklamıştır. Birinci faktör, toplam varyansın %43.71’ini açıklamakta olup, problem bulma olarak 

adlandırılmıştır. İkinci faktör ise toplam varyansın %29.05’ini açıklamakta olup, problem çözme olarak 

isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör ise toplam varyansın %13.76’sını açıklamakta olup, ürün geliştirme 

olarak adlandırılmıştır. Kline’a (1994, akt. Deniz, Özer, & Işık, 2013) göre bir ölçme aracında ortaya 

çıkan varyansın %40 ve üzerinde olması yapı geçerliliği için önemli bir göstergedir. Bu değer, ölçeğin 

faktör yapılarının güçlü olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4. Üç faktörlü BYT ve Düzeltilmiş Madde–Toplam Korelasyonları 

Alt testler Puanlar Faktör Yük Değerleri R(jx)* 

Problem Bulma 
Yaratıcılık  .989   .72 
Esneklik .951   .68 
Akıcılık .920   .62 

Problem Çözme 
Yaratıcılık   .992  .59 
Akıcılık   .940  .57 
Esneklik  .933  .34 

Ürün Geliştirme Yaratıcılık    .966 .43 
Esneklik   .932 .43 
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*R(jx)= Düzeltilmiş madde– toplam korelasyonları. 
 

Tablo 4’ten görüleceği üzere, BYT faktör yük değerleri .989–.701 aralığında değişmektedir. 

Analiz sonuçlarına göre alt ölçek puanları planlanan boyutlarda ortaya çıkmıştır.  

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ise söz konusu yapının tek faktör altında daha doğru sonuç 

vereceğine işaret etmiştir. Bu durum, ıraksak düşünme görevlerine ilişkin araştırmacıların karşılaşmış 

olduğu genel bir problem durumudur. Örneğin, Torrance Yaratıcı Düşünme Testinde (TYDT) beş farklı 

puan türü hesaplanmakla birlikte bazı çalışmalarda tek faktörlü bir yapı (Proctor & Burnett, 2004; Runco, 

Plucker, & Lim, 2002–2001) bazı çalışmalarda ise iki faktörlü bir yapı desteklenmektedir (Azevedo, 

2007, akt. Primi, Nakado, Morais, Almeida, & David, 2013; Kim, 2006; Kim, Cramond, & Bandalos, 

2006; Krumm, Lemos, & Filippetti, 2014; Şahin, 2015). Değerlendirmelerde, AFA ile ortaya çıkan üç 

faktörlü yapı, bu sınırlılık kapsamında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Güvenilirlik 

Ölçeğe verilen yanıtlar bir araştırmacı tarafından puanlanmıştır. Puanlamanın iç tutarlılığı için 

değerlendirmeler arası tutarlılık oranı incelenmiştir. Bunun için, puanlayıcı ilk puanlamadan yaklaşık iki 

hafta sonra ölçeklerin 50’sini (%20) rastgele seçmiş ve tekrar değerlendirerek ilk puanlarla olan 

tutarlılığı, “Güvenirlik= Kabul edilen/ kabul edilen+ kabul edilmeyenX 100” (İftar & Tekin, 1997) 

formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Puanların, .92 düzeyinde tutarlı olduğu tespit edilmiş. Bu sonuç, .70 

kabul düzeyinin üzerinde olmasından dolayı (İftar & Tekin, 1997) iç tutarlılığın iyi düzeyde olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

Ölçeğin iç tutarlılığı belirlenmesi için Cronbach α değeri de hesaplanmıştır. Söz konusu değer, 

Problem Bulma, Problem Çözme ve Detaylandırma (Ürün geliştirme) faktörleri için sırası ile .92, .89 ve 

.79 olarak hesaplanmıştır. Ölçek geneli ise .81’dir. Bu değerler, .70 sınır değerinin üzerinde olması 

nedeniyle ölçme aracının güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 

2012). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, üstün zekalı öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeyinin tespit edilmesine 

yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışmada; ölçeğin 

madde havuzunun oluşturulmasında Hu ve Adey’in (2002) “Bilimsel Yaratıcılık Testi”nden 

faydalanılmıştır. Bunun için öncelikli olarak, e-mail aracılığı ile söz konusu yazarlardan izin alınmıştır.  

Yapı geçerliliği aşamasında, AFA yapılmıştır. AFA sonucu üç faktörlü bir yapı tespit edilmiş, 

DFA ise söz konusu yapıyı teyit etmemiştir. Bunun nedenlerinden birisinin ölçme aracında hesaplanan 

Akıcılık   .701 .37 
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puanların birbirleri ile bağlantılı olmasına bağlı olabilir. Şöyle ki; akıcılık ve esneklik puanından, YP 

puanı hesaplanmaktadır. Ayrıca, akıcılık puanı ile esneklik puanı iç içe geçmiş puanlardır. Esneklik 

puanı, hiçbir zaman akıcılık puanından daha büyük olamamaktadır. Eşit veya daha küçük olma 

durumundadır. Araştırmacıya göre, bu sınırlılıklar bir sonraki çalışmada geliştirilmesi gereken noktalar 

arasında yer almaktadır.  

Bir başka sınırlılık, ölçme aracında yer alan maddelerin birkaç öğrenci için basit geldiği –

öğrencilerin sözel anektodları ve/veya ölçme kağıtlarına ekledikleri notlardan- buna bağlı olarakta 

motivasyonlarının düştüğü saptanmıştır. Özellikle figüratif soruya verdikleri yanıtları kâğıda aktarmak 

yerine “Benzer açıda döndürdüğünüzde ve kenarların mesafelerinde değişiklik yaptığınızda sonsuz sayıda 

çözüm ortaya çıkar” gibi sözel önermelerde bulundukları saptanmıştır. Bu önermeler ise öğrencinin 

konuyu bildiğini göstermekle birlikte, puanlanamamıştır. Bu iki sınırlılık, bu ölçme aracındaki soruların 

katılımcıların düzeylerine basit geldiğini, buna bağlı olarakta motivasyonlarının düştüğüne işaret 

etmektedir. Bir başka çalışmada daha kompleks ve alana özgü daha detaylı bilgi içeren sorulara yer 

verilmesi öğrencinin motivasyonunun artmasını sağlayabilir. 
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ÖZET 

Özel eğitime muhtaç bireylerin toplumsal açıdan birçok konuda sorun yaşadıkları bilinmektedir. Bunun 
temelinde özel gereksinimli bireylerin sahip oldukları bazı gelişimsel bozuklukların toplum içerisinde kendilerine 
dezavantaj sağlıyor olması yatmaktadır. Bu nedenle özel eğitime muhtaç bireylerin toplumla bütünleşmelerinin 
sağlanabilmesi için öncelikli olarak sahip oldukları dezavantajların en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu noktada 
devreye özel eğitim alanında hizmet veren eğitim kurumları girmektedir. Çünkü özel gereksinimli bireylerin fiziksel 
veya zihinsel engelleri nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukların en aza indirilmesinde eğitim hizmetlerinin büyük bir 
rolü vardır. Ancak özel eğitime muhtaç bireylerin bazı gelişimsel özelliklerinin desteklenmesinde tek başlarına özel 
eğitim kurumlarının yeterli olması beklenemez. Özellikle psiko-motor gelişim ile psiko-sosyal gelişimin 
desteklenmesinde örgün eğitim faaliyetlerinin dışında bazı etkinliklere de katılmak oldukça etkilidir. Bu kapsamda 
özel eğitime muhtaç bireylerde söz konusu gelişim özelliklerinin desteklenmesinde spora katılımın oldukça etkili bir 
yol olduğu belirtilmektedir. Literatürde yer alan birçok araştırma bulgusu da bu düşünceyi desteklemektedir. 
Yapılan bu araştırmada da ilgili literatür ışığında özel eğitime muhtaç çocuklarda psiko-motor ve psiko-sosyal 
gelişimin desteklenmesinde sporun önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Özel eğitim, motor gelişim, sosyal gelişim 

ABSTRACT 

It is known by everyday that children who need special training have many problems in social context.The 
fact that some developmental failures which people who need special training have lead to some disadavantages for 
them in their social environment lies behind this situation.So,it is primarily necessary to minimize these 
disadvantages they have in order to provide people who need special training with social integration.Educational 
institutions serving in special training come into play on this point because training services have a crucial role in 
minimizing the failures people who need special training expreience due to their physical or mental 
disabilities.However,private teaching institutions are not enough alone in order to support these individuals’ some 
developmental features.Attendance to activities except for formal training activities in supporting especially 
psychomotor and psychosocial development.It is indicated on this scope that attendance to sport is a very efficent 
way in supporting developmental features of people who need special training.Many research findings in the 
literature also support this Notion.In this research,it is focused on the importance of sport in supporting psychomotor 
and psychosocial development of children needing special training in the light of literature. 

Keywords: Special training, motor development, social development 

1.GİRİŞ 
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Özel eğitim, genellikle ilkokul döneminden itibaren özel gereksinimli çocuklara verilen eğitim 

hizmetlerini kapsamaktadır (Doğru ve Saltalı, 2011). Özel eğitim hizmetlerinin normal gelişim gösteren 

öğrencilere sunulan hizmetlerden bazı farklılıkları bulunmaktadır. Söz gelimi, özel eğitime muhtaç 

çocuklara verilen eğitim hizmetleri genellikle öğrencilerin engel türlerine göre farklılık göstermekte, 

öğrenim gördükleri okullar genellikle normal gelişim gösteren öğrencilerin bulunmadığı binalarda 

yapılmaktadır. Bu kapsamda özel eğitime muhtaç çocuklara verilen eğitim hizmetlerinin çocukların 

özellikle psiko-sosyal gelişimlerini desteklemede kısmen yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Özel gereksinimli çocuklara verilen eğitim hizmetlerinin yanında, çocukların ders dışı 

zamanlarında da psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. 

Bunların başında da toplumun engelli bireylere karşı yaklaşımlarının ve önyargılı bakış açılarının geldiği 

söylenebilir. İlhan’a (2008) göre, özellikle zihinsel engelli çocuklara toplum önyargılı yaklaşmakta ve 

zihinsel engelli çocukların topluma katkı sağlamayacağı yönünde görüşün yaygın olduğu bilinmektedir. 

Böyle bir ortam içerisinde ailelerin engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmamaları beklenen bir 

sonuçtur. Tüm bu olumsuzlukların da engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde 

etkilemesi muhtemel bir durumdur. 

Özel eğitime muhtaç çocukların psiko-motor gelişim dönemlerinin de normal gelişim gösteren 

çocuklarla farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bunun temelinde engelli çocukların normal gelişim gösteren 

akranları gibi fiziksel etkinliklere katılmamalarının yattığı düşünülebilir. Bunun yanında bazı engel 

gruplarında fiziksel, fizyolojik veya genetik unsurlara bağlı olarak psiko-motor gelişim yavaş olmaktadır. 

Bu noktada özel eğitime muhtaç çocukların psiko-motor gelişim süreçlerinin desteklenmesinde spor 

etkinliklerine katılmalarının faydalı olacağı düşünülebilir. Koparan’a (2003) göre engelli bireylerde spora 

katılım ile asıl amaçlanan engelli bireylerin topluma adaptasyonlarını sağlamaktır. Bu kapsamda 

engellilerde spor etkinlikleri rehabilitasyon amaçlı kullanılmaktadır. 

Literatürde özel eğitime muhtaç çocuklar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda spor 

etkinliklerine katılımın birçok faydasının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırmada da 

literatürde yer alan araştırma bulgularının derlenmesi, elde edilen bulgular ışığında özel eğitime muhtaç 

çocuklarda psiko-motor ve psiko-sosyal gelişimin desteklenmesinde spora katılımın yararlarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

1.1. Yöntem 

Yapılan bu araştırmada literatür taraması ve içerik çözümlemesi modeli kullanılmıştır. Bu 

kapsamda öncelikli olarak konu ile ilgili yapılan uluslar arası akademik çalışmalar incelenmiştir. Daha 

sonra literatürde konu ile ilgili yapılan araştırma bulgularına ve görüşlere göre içerik çözümlemesi 

yapılmıştır. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1021 

1.2. Konu İle İlgili Yapılan Araştırmalara İlişkin Bazı Bulgular ve Literatür Görüşleri 

Sonuç olarak, ülkemizde ilkokul beden eğitimi ders içeriklerinin öğrencilerin hem motorsal hem 

de sosyal gelişimlerini destekleyecek unsurlara sahip olduğu bulunmuştur. Psiko-motor ve psiko-sosyal 

gelişimi desteklemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların her sınıfta bazı farklılıklar gösterdiği 

gözlenmiştir. Bu kapsamda ders içeriklerinin çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alınarak 

hazırlandığı söylenebilir. 

Araştırmaya dâhil edilen akademik çalışmaların bulguları, araştırmaların sahipleri ve 

araştırmaların yapıldığı yıllara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 1. Yapılan Araştırmaların Özetleri 

Yazarlar Bulgular ve görüşler 

Nalbant ve 
ark., 2010 

Zihinsel engelli çocuklarında kaba motor becerilerindeki gelişimlerin değerlendirilmesi ve uygun 
aktivitelere yönlendirilmeleri çocukların gelişimleri açısından önemlidir 

Günel, 2007 
Serebral palsili çocuklarda da rehabilitasyon amacı ile medikal ve cerrahi operasyonların dışında en çok 
kullanılan yöntemlerin içerisinde fiziksel aktivite ve rekreasyonel etkinlikler gelmektedir 

Westendorp 
ve ark., 2011 

Zihinsel engelli çocuklarda spor etkinliklerine katılımın kaba motor beceri gelişimini desteklediği, özellikle 
obje kontrol becerisinin gelişmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Sonuç, 2012; 
Çalışkan, 
2011 

Özellikle erken çocukluk döneminde bulunan özel gereksinimli çocuklara fiziksel aktivite alışkanlığının 
kazandırılması için gerekli önlemlerin alınması çocukların büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi için 
oldukça önemlidir. 

İlhan, 2008 Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda spora katılımın sosyalleşme üzerine olumlu etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. 

Esatbeyoğlu 
ve Karahan, 
2014 

Özellikle grup halinde yapılan fiziksel aktiviteler engelli bireylerin farklı insanlarla bir araya gelmesine 
katkı sağlayarak sosyal gelişimi desteklemektedir. 

Bayazıt ve 
ark., 2007 

Zihinsel engelli çocuklarda hareket gelişimindeki yetersizliklerin kısa sürede atlatılması için çocukların 
partnerli gruplarla kaynaştırma eğitimlerine dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Majlesi ve 
ark., 2014 

İşitme engelli çocuklarda spora katılımın motorik özelliklerden denge performansını geliştirdiği tespit 
edilmiştir. 

Biçer ve ark., 
2004 

Zihinsel engelli çocuklarda güç ve kuvvet egzersizlerinin hareket beceri gelişimine katkı sağladığı tespit 
edilmiştir. 

Şahin ve 
Işıtan, 2010 

Zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde spor etkinlikleri oldukça önemlidir. 

Şahin, 2011 
Fiziksel aktiviteye katılım özel gereksinimli çocukların sosyal hayata katılımları için oldukça önemlidir. Bu 
kapsamda özel gereksinimli öğrencilere yönelik uygulanan temel eğitim programlarının ve kaynaştırma 
eğitimlerinin de fiziksel aktivite ile zenginleştirilmesi oldukça önemlidir 

Atalay ve 
Karadağ, 
2011 

Otistik çocuklarda her yaş grubunda spor terapilerinin rehabilitasyon amaçlı kullanıldığı, spor terapilerinin 
otistik engelli çocukların ruhsal, duygusal, sosyal, psikolojik ve motorik gelişimlerini desteklediği 
belirtilmektedir. 

Namlı, 2012 Yapılan araştırmada fiziksel aktiviteye katılan otistik engelli bireylerin bazı fiziksel özelliklerinin geliştiği 
ve çeşitli davranış problemlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Goodway ve 
Branta, 2003 

Erken çocukluk dönemindeki engelli çocuklarda uygun hareket eğitimlerinin motor becerileri geliştirdiği 
tespit edilmiştir. 

 

1.3.Sonuç 
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Sonuç olarak, gerek yurt dışında gerekse de ülkemizde yapılan birçok araştırmada özel eğitime 

muhtaç çocuklarda psiko-motor ve psiko-sosyal gelişimin desteklenmesinde sporun faydalı olduğu tespit 

edilmiştir. Literatürde yer alan araştırma bulguları ışığında özel eğitime muhtaç çocukların sosyal ve 

motorsal gelişimlerinin desteklenmesi için spora yönlendirilmelerinin önemli bir unsur olduğu 

söylenebilir. 
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ÖZET 

Yaygın gelişimsel bozukluklar içerisinde yer alan otizm tedavisinde ve otistik çocukların karşılaştıkları 
birçok sorunun en aza indirilmesinde özel eğitim programlarından yararlanılmaktadır. Uygulanan eğitim 
programlarının söz konusu çocukların sahip oldukları sorunları tamamen ortadan kaldırabilmesi beklenmemektedir. 
Ancak uygulanan özel eğitim programlarına ek olarak gerçekleştirilecek olan bazı etkinliklerin, otistik çocukların 
almış oldukları örgün eğitim hizmetlerini desteklemesi ve çocukların gelişimlerine katkı sağlaması beklenebilir. 
Özellikle otistik çocuklarda motor beceri ve sosyal gelişim özelliklerinin desteklenmesinde örgün eğitime ek olarak 
bazı fiziksel etkinlikler, hareket eğitimi, spor aktiviteleri ve serbest zaman etkinlikleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Literatürde yer alan birçok araştırma bulgusu da otistik çocuklarda motor beceri öğrenimi ve sosyal gelişimin 
desteklenmesinde uygun hareket eğitim programlarının etkili olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Ancak 
ülkemizde bu alanda yapılan araştırma sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca otistik çocukların 
hareket becerileri kazanmalarında ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde hareket eğitiminin önemine ilişkin 
farkındalık yaratılması oldukça önemli bir durumdur. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada otistik çocuklarda 
hareket eğitiminin motor beceri öğrenimi ve sosyal gelişim üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Otizm, hareket eğitimi, motor beceri öğrenimi, sosyal gelişim 

ABSTRACT 

Special training programs are used to minimize many problems autistic children experience and in the 
treatment of autism which is among the common development failures.It is not supposed that all the problems 
children experience will be eliminated by applied training program.However,there is a  possibility that some 
activities together with special training programs can support formal training services to which autistic children 
attend contribute to the development of children.Some physical activities,movement education,sport activities and 
leisure time activities are commonly used in addition to formal training for autistic children in order to support their 
motor skills and social development.Many research findings in literature also support the notion that appropriate 
movement education programs can be effective in supporting children’s motor skills learning and social 
development.However,it is seen in our country that the number of researches in this area is rather low.Moreover,it is 
very significant that there should be awareness raising about the importance of movement education in supporting 
their social development and in providing them with movement skills.In this researchon this scope,it is aimed to 
scrutinize the effects of movement education in autistic children on motor skills learning and social development. 

Keywords: Autism, moveement education, motor skills learning, social development 
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1.GİRİŞ 

Otizm, ilk olarak 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından 

tanımlanmıştır (Çağlayan, 2013). Otizm birtakım iletişim sorunları, çeşitli davranış problemleri ve sosyal 

etkileşim ile kendini gösteren bir gelişimsel yetersizliktir. Otizm literatürde nöropsikiyatrik bir bozukluk 

olarak tanımlanmaktadır. Otizm türüne uygun eğitim faaliyetlerine yönlendirilmemeleri durumunda 

otizmli bireylerin yaşam boyu hem kendileri hem de çevreleri ile sorunlar yaşamaları söz konusudur. 

Buna karşılık gerekli eğitim hizmetlerine yönlendirilen otizmli bireyler ilerleyen yıllarda normal gelişim 

gösteren akranları gibi toplum hayatı içerisinde yer almaktadırlar (Güleç-Aslan ve ark., 2009; Vantürk, 

2013). 

Otizmli çocukların en belirgin özellikleri karşılıklık içeren iletişim becerilerinin neredeyse hiç 

olmayışıdır. Karşılıklı ve anlamlı bilgi içeren göz teması da otizmli çocuklarda sıklıkla görülmemektedir. 

Bu nedenle otizmli çocuklar insanlara duygularını aktarmada ciddi sorun yaşamaktadırlar. Aynı zamanda 

iletişim problemleri nedeniyle otizmli çocukların gerçek bir iletişime gereksinimleri de bulunmamaktadır. 

Biyolojik gereksinimlerini genellikle ağlama veya başka bir kişinin elini tutuma yolu ile ifade etmeye 

çalışırlar. Tüm bu olumsuz yönlerine rağmen otizmin küçük yaşlarda erken tanısının konulmasında 

birtakım zorluklar bulunmaktadır. Çünkü otizme özgü belirtilerin neler olduğuna dair kesin bilgiler hala 

mevcut değildir (Korkmaz, 2010). 

Otizmin temelinde çoğunlukla genetik unsurların yattığı belirtilmektedir (Çağlayan, 2013). 

Günümüzde bazı kaynaklara göre her 50 çocuktan birisinin, bazı kaynaklara göre de her 88 çocuktan 

birisinin otizmli olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Otizm kız çocuklarında daha ağır seyretmekle 

beraber otizmin erkeklerde görülme sıklığı kızlardan 4 kat daha yüksektir. Otizmin ağırlık derecesi de 

genellikle otizmli bireyin zekâ seviyesine, otizme eşlik eden başka bir rahatsızlık bulunma durumuna, 

sunulan eğitim hizmetlerine verdikleri olumsuz veya olumlu tepkilere ve dışarıdan alınan destek 

ihtiyacının düzeyine bağlıdır (Ekici, 2013). 

Otizmli bireylerin gelişimlerinin desteklenmesinde en sık kullanılan yöntemlerin başında, içeriği 

bilimsel verilerle ispatlanan bilgilerden oluşan özel eğitim faaliyetleri gelmektedir (Güleç-Aslan ve 

Yassıbaş, 2013). Özel eğitim faaliyetleri kapsamında otizmli çocuklara eğitsel terapiler uygulanmaktadır. 

Bu terapiler ile otizmli çocukların genellikle konuşma ve uğraşı becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Özel eğitim faaliyetlerine ailelerin de katılmaları eğitim sürecini desteklemektedir 

(Ekici, 2013). 

Otizmli çocuklarda özel eğitim faaliyetlerinin yanında büyüme ve gelişme sürecini destekleyen 

unsurlardan birisi spor etkinlikleridir. Yapılan bu araştırmada da otizmli çocuklarda spor etkinliklerine 

katılımın motor beceri ve sosyal gelişim üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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1.1. Yöntem 

Araştırmada literatür taraması yapılarak konu ile ilgili bazı araştırma bulgularına ulaşılmış, 

ulaşılan araştırma bulguları tablo halinde özetlenmiştir. Araştırmada değerlendirmeye alınan çalışmalar 

uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makalelerden ve YÖK Tez Merkezinde yer alan 

tezlerden seçilmiştir. 

1.2. Otizmde Sporun Motorsal ve Sosyal Gelişime Yararları 

Literatürde otizmli çocuklarda spora katılımın motor beceri gelişimi ve sosyal gelişim üzerine 

etkilerinin incelendiği birçok araştırma bulunmaktadır. Konu ile ilgili yapılan bazı araştırma sonuçları 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Araştırmaya dâhil edilen akademik çalışmaların bulguları, araştırmaların 

sahipleri ve araştırmaların yapıldığı yıllara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 1. Konu İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Yazarlar, tarih Araştırma bulguları 

Pan, 2010 Otizmli çocuklara uygulanan yüzme egzersizlerinin yüzme performansını arttırdığı ve sosyal gelişimi 
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Bass ve ark., 
2009 

Otizmli çocuklara uygulanan ata binme terapisinin sosyal gelişimi desteklemeye yardımcı olduğu 
bulunmuştur. 

Sowa ve 
Meulenbroek, 
2012 

Yapılan meta analiz sonucuna göre otizmli çocuklarda spor etkinliklerine katılım motorsal ve sosyal 
gelişimi desteklemektedir. 

Yanardağ ve ark., 
2009 

Otizstik çocuklara karada ve suda uygulanan egzersiz çalışmalarının temel motorik özelliklerin 
gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Şenel, 2009 Otizmli çocukların akranları ile katıldıkları spor ve sanat etkinliklerinin sosyal gelişime katkı sağladığı, 
otizmli çocuklarda gözlenen iletişim bozukluklarını azalttığı belirtilmiştir. 

Köksal, 2010 Otizmli çocuklarda yaz kamplarına katılmanın davranış problemlerini azaltmaya yardımcı olduğu tespit 
edilmiştir. 

Esen, 2010 Otizmli çocuklarda hareket eğitiminin sosyal beceri gelişimini desteklediği, saldırgan davranışlarla 
başa çıkmada faydalı olduğu  ve duygusal beceriler üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. 

Namlı, 2012 
Otizmli çocuklarda spora katılımın bazı fiziksel ve motorsal becerilerin gelişimine katkı sağladığı, bazı 
davranış problemlerinin de en azaltılmasına yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 

Orhan, 2014 Otizmli çocuklara beden eğitimi derslerinde uygulanan hareket eğitiminin hareket etme becerisine 
katkı sağladığı ve davranış problemlerini azalttığı tespit edilmiştir. 

Öztürk, 2010 Su ile yapılan terapi çalışmalarının kaba motor beceri hareketlerinin daha kaliteli yapılmasına katkı 
sağladığı belirlenmiştir. 

 
Tablo 1 incelendiği zaman, gerek uluslararası alanda gerekse de ülkemizde yapılan araştırma 

sonuçları otizmde sporun motorsal ve sosyal gelişimi desteklediği görüşünü desteklemektedir. 

1.3.Sonuç 

Sonuç olarak, otistik çocuklarda spora katılımın -motor gelişimin yanında sosyal gelişimi de 

desteklediği söylenebilir. Bu kapsamda otistik engelli çocukların hem motorsal beceri düzeylerinin 

geliştirilmesi hem de normal gelişim gösteren akranları ile sosyal etkileşim içerisine girerek 

sosyalleşmelerinin sağlanmasında spora katılımın faydalı olacağı söylenebilir. 
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ÖZET 

Özel eğitim hizmetleri bazı gelişimsel bozukluklara sahip olan çocukların yararlandığı ve temel eğitim 
hizmetleri içerisinde yer alan eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde son yıllarda çocukluk döneminde 
bulunan özel gereksinimli bireylere hizmet sunan eğitim kurumlarının sayısının arttığı görülmektedir. Bu durum 
ülkemizde özel eğitim hizmetlerinden yararlanması gereken çocuklar için olumlu bir durumdur. Normal gelişim 
gösteren çocuklara yönelik sunulan eğitim hizmetlerinde olduğu gibi özel eğitim hizmetlerinde de kullanılan bazı 
öğretim yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. Kullanılan yöntemler çocukların genel gelişim özelliklerini 
desteklemenin yanında bazı özel gelişim alanlarının desteklenmesine de katkı sağlamaktadır. Kullanılan öğretim 
yöntemlerinden birisi olan beden eğitimi ve spor etkinlikleri çocukların fiziksel, motorsal, zihinsel ve bilişsel 
gelişimlerini desteklemek amacı ile uygulanmaktadır. Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi özel eğitime 
muhtaç çocuklarda da spor, fiziksel aktivite ve gelişimlerine uygun hareket eğitimi programlarına katılmak birçok 
açıdan gelişimlerini desteklemektedir. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman ülkemizde özel eğitime muhtaç 
çocuklarda hareket eğitiminin içeriği, önemi ve faydaları hakkında yeterli araştırma bulunmadığı görülmektedir. Bu 
kapsamda yapılan bu araştırmada özel eğitime muhtaç çocuklarda bedensel gelişimin desteklenmesinde hareket 
eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca özel eğitime muhtaç çocuklarda hareket eğitiminin içeriği ve 
faydaları hakkında da literatür bilgisine yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Özel eğitim, hareket eğitimi, bedensel gelişim 

ABSTRACT 

Special training services are composed of educational activities ,a part of basic education services. Some 
children who have developmental disorders get benefit from special training services. It has been recently seen in 
our coutry that the number of education institution which offers service to children in need of special training in 
childhood era. This situation is a positive on children who need to get benefit from special training services. There 
are some teaching methods and techniques used in special training services as there are ones used in training 
services offered to children who are in natural development order. These methods both support the general 
development properties and some special areas of development. Physical training and sports activities, one of these 
teaching methods is used with the aim of supporting their physical, motoric, cognitive development. As in children 
in natural development order, attending sports and programs of movement trainings supports the development in 
many ways in children who need special training. Moreover, when our country is compared to other countries, it is 
clearly seen that there is not enough research about the content, advantage and importance of movement training in 
children who need special training. In this research done in this area, it is emphasized on the importance of 
movement training in supporting children’s physical development. Furthermore, there is also literature information 
about the content and advantages of movement training in children who need special training. 

Keywords: Special training, movement training, physical development 
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1.GİRİŞ 

Çeşitli nedenlerden dolayı birtakım engelleri bulunan ve özel eğitime muhtaç olan bireylerin 

sayısı oldukça fazladır. Benzer şekilde özel eğitime muhtaç çocukların sayısı da toplum içerisinde sürekli 

artmaktadır. Özel eğitime muhtaç çocuklar sahip oldukları engel türlerine göre özel eğitim programlarına 

dâhil edilmektedirler. Çünkü özel eğitime muhtaç çocukların birçok gelişim özellikleri normal gelişim 

gösteren akranlarından daha yavaş veya düşük düzeyde olmaktadır. Bu durum özel eğitime muhtaç 

çocukların özellikle fiziksel gelişimlerinin normal gelişim gösteren akranlarından daha düşük düzeyde 

olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerinin desteklenmesi 

amacıyla temel eğitim faaliyetlerinin dışında bazı etkinliklere katılmaları oldukça önemlidir. Özellikle 

beden eğitimi ve spor etkinlikleri ile diğer hareket eğitimlerine katılmanın özel eğitime muhtaç çocukların 

gelişimlerini desteklediği bilinmektedir (Hekim, 2014). Buna karşılık özel eğitime muhtaç çocuklarda 

bedensel gelişimin desteklenmesinde hareket eğitiminin önemine ilişkin araştırmaların özellikle 

ülkemizde sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada özel eğitime muhtaç 

çocuklarda bedensel gelişimin desteklenmesinde hareket eğitiminin önemine değinilmiştir. 

1.1. Özel Eğitim Kavramı 

Özel eğitim, çeşitli engel türlerine sahip olan bireylere verilen ve bireylerin engel türlerine uygun 

olarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak zorunda olan 

bireylerin başında işitme engelli, görme engelli, zihinsel engelli ve bedensel engelli bireyler gelmektedir. 

Bunun yanında üstün zekâlı çocukların eğitimlerinin de mümkün olduğu kadar özel eğitim programları 

içerisinde değerlendirildiği bilinmektedir. Özel eğitim faaliyetlerinin büyük bir bölümü normal gelişim 

gösteren çocuklara sunulan eğitim hizmetlerinde olduğu gibi örgün eğitim kurumlarında 

gerçekleştirilmektedir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitim kurumlarına gitme durumu olmayan 

bireylerin eğitim faaliyetleri ev ortamında da yürütülebilmektedir.  

Özel eğitime muhtaç bireylerin sayısı toplum içerisinde düşük bir yüzdeye sahip olsa da, özel 

gereksinimli birçok bireyin özel eğitim faaliyetlerinden tam anlamıyla yararlanmadığı bilinmektedir. 

Özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde özel eğitime muhtaç bireylerin özel eğitim 

faaliyetlerinden yeterli düzeyde yararlanamadıkları bilinmektedir. Ancak günümüzde birçok dünya 

ülkesinde özel eğitim hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Kargın (2004) tarafından yapılan araştırmada, günümüzde özel eğitim alanında ortaya çıkan yeni 

gelişmeler sayesinde birçok özel gereksinimli öğrencinin genel eğitim sınıflarında eğitim almaya 

başladıkları belirtilmiştir. 

 

1.2. Hareket Eğitimi Kavramı 
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Temel hareket becerilerinin (koşma, yürüme, atlama, zıplama, itme, çekme, salınım vb.) 

kazandırılmasını, bazı motorsal özelliklerin geliştirilmesini (kuvvet, esneklik, sürat vb.) ve bazı 

koordinatif özelliklerin (denge, koordinasyon vb.) geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar hareket eğitimi 

olarak tanımlanmaktadır. Hareket eğitiminin yapılması gereken dönemlerin başında okul öncesi dönem ve 

ilkokul çağı gelmektedir. Çünkü bu dönemler çocukların temel hareket becerilerini rahatça 

uygulayabildikleri dönemlerin başında yer almaktadır. Çocuklarda hareket eğitiminin uygulamasında 

dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunların başında hareketlerin amacına uygun olarak 

yapılması, temel hareket becerilerinin genel formlardan özele doğru geliştirilmesi, hareket öğretiminde 

mümkün olduğu kadar çok tekrar yapılması, bir hareket becerisinin birden çok yöntem ile geliştirilmesi 

gibi unsurlar gelmektedir. 

Örgün eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan beden eğitimi ve spor dersleri hareket eğitimi 

kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Okul öncesi dönemde veya ilkokul yıllarında çocukların 

katıldıkları spor etkinlikleri, yaz spor okulları ve içerisinde fiziksel etkinlik bulunan her türlü aktivite de 

hareket eğitimi içerisinde yer almaktadır. Ancak bir aktivite veya etkinliğin hareket eğitimi olarak 

değerlendirilebilmesi için mutlaka çocuklarda belli fiziksel ve motorsal becerileri geliştirme amacı 

taşıması, belirli bir plan ve program dâhilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocuklarda hareket 

eğitimine katılmak genellikle temel motor becerileri ve fiziksel özellikleri geliştirmektedir. Literatürde 

yer alan birçok araştırma sonucu da (İri ve ark. 2009; İbiş ve ark. 2004; Yazarer ve ark. 2004) çeşitli 

hareket eğitimi faaliyetlerinin çocuklarda fiziksel ve motorsal özellikleri geliştirdiği düşüncesini 

desteklemektedir. 

Özel eğitime muhtaç çocukların da normal gelişim gösteren akranları gibi temel hareket 

eğitimlerine katılmaları fiziksel, psikolojik ve motorsal gelişimleri açısından önemlidir. Ancak özel 

eğitime muhtaç çocuklara uygulanacak hareket eğitim programlarında dikkat edilmesi gereken bazı 

unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 
• Özel eğitime muhtaç çocuklara uygulanacak hareket eğitimlerinde çocukların 

sahip olduğu engel türleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı, uygulanacak 
hareket eğitim programlarının içerikleri çocukların engel tür ve düzeylerine göre 
dizayn edilmelidir.  

• Özel eğitime muhtaç çocuklara uygulanacak hareket eğitimlerinde mutlaka 
çocukların içerisinde bulundukları psiko-motor gelişim dönemleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

• Hareket eğitiminde kullanılacak saha ve malzemelerin çocukların engel türlerine 
uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle uygulanacak programlarda kullanılacak 
ekipmanların, spor saha ve alanlarının çocukların sağlıklarını tehlikeye atmayacak 
biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Uygulanacak hareket eğitimlerinde mutlaka uzman eğitmenler görev almalıdır. 
Bazı özel eğitime muhtaç çocuklarla çalışmanın beraberinde getireceği riskler 
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unutulmamalıdır. Örneğin, zihinsel engelli çocuklara uygulanacak hareket 
eğitimlerinde mutlaka çocukların diğer akranlarına zarar vermelerinin önlenmesi, 
çalışma ekipmanlarını amacına uygun kullanmaları için gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 

 
1.3.Özel Eğitimde Hareket Eğitiminin Bedensel Gelişime Katkıları  

Genel olarak bedensel gelişim, çocukların fiziksel görünümlerinde meydana gelen büyüme ve 

değişiklikleri ifade etmekte olup, boy uzaması, kasların ve kemiklerin gelişmesi gibi olgular bedensel 

gelişim çerçevesinde ele alınmaktadır. Özel eğitime muhtaç çocuklarda söz konusu gelişim alanlarının 

desteklenmesinde hareket eğitimi ve spora katılımın faydalı olduğu bilinmektedir. Literatürde konu ile 

ilgili yapılan araştırma sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. 

Tablo 1. Konu ile ilgili yapılmış bazı araştırmalar 

Yazar ve 
tarih Amaç Sonuç 

Biçer ve 
ark. 2004 

Zihinsel engelli çocukların hareket becerileri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesinde güç ve kuvvete dayalı 
egzersizlerin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Zihinsel engelli çocuklara uygulanan güç ve 
kuvvet içerikli çalışmaların fiziksel 
performansı, sportif yeterliliklerini ve genel 
gelişimlerini desteklediği tespit edilmiştir. 

Şirinkan, 
2011 

İşitme engelli çocuklarda sportif eğitsel oyunların fiziksel 
gelişim üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Spotif eğitsel oyunların işitme engelli 
çocukların fiziksel gelişimlerini çeşitli 
açılardan desteklediği tespit edilmiştir. 

Şirinkan ve 
ark. 2011 

Okul öncesi dönemde bulunan eğitilebilir zihinsel engelli 
çocuklarda eğitsel oyunların fiziksel gelişim üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Okul öncesi dönemde bulunan eğitilebilir 
zihinsel engelli çocuklarda özel olarak 
hazırlanan hareket eğitiminin fiziksel 
gelişimi desteklediği tespit edilmiştir. 

Özmen ve 
Yıldırım, 
2011 

Zihinsel engelli çocuklara uygun antrenman modelinin alt 
ekstremite kas kuvvetine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Zihinsel engelli çocuklarda interval 
antrenman modelinin alt ekstremite kas 
kuvvetini geliştirdiği belirlenmiştir. 

Bayazıt ve 
ark. 2007 

Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda eşli ve eşsiz yapılan 
eğlenceli atletizm çalışmalarının psikomotor gelişim üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Eğlenceli atletizm programının eğitilebilir 
zihinsel engelli çocukların psikomotor 
gelişimlerini desteklediği tespit edilmiştir. 

 
Literatürde yer alan araştırma sonuçları değerlendirildiği zaman, özel eğitime muhtaç çocuklarda 

yaş, engel türü ve gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan hareket eğitim programlarının bedensel 

gelişimi destekleyeceği söylenebilir. 

1.4.Sonuç 

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde özel eğitim hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşandığı, 

özel eğitime muhtaç çocukların en yüksek kalitede eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli 

düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir. Son yıllarda ülkemizde de özel eğitim kurumlarının sayısının 

arttığı ve özel eğitime muhtaç çocuklara verilen eğitimin kalitesinin yükseldiği gözlenmektedir. Yapılan 

araştırma sonuçları hareket eğitiminin özel gereksinimli çocukların bedensel gelişimlerini desteklediğini 

göstermektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki özel eğitim kurumlarında çocuklara uygulanan hareket eğitim 
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programlarının içerik yönünden geliştirilmesi ve verilen eğitimin süresinin arttırılmasına yönelik 

düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir. Bunun yanında özel eğitime muhtaç çocuğa sahip ailelerin 

de konu ile ilgili bilinçlendirilmelerinin özel eğitime muhtaç çocukların hareket eğitimine yönlendirilmesi 

için faydalı olacağı düşünülebilir. 
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ÖZET 

Nitel araştırmalar, belli olgu veya olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok yönlü ve uzun süreli olarak 
derinlemesine inceleyen bir araştırma yöntemidir. Son yıllarda, Türkiye’de nitel araştırma yönteminin özel eğitim 
alanında uygulanmasına ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir artış gözlenmiştir. Bu çalışmaların 
sistematik bir şekilde analiz edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, özel eğitim alanında nitel araştırma 
yöntemi ile çalışmak isteyecek araştırmacıların var olan çalışmalardan haberdar olmaları sağlanacak ve özel 
eğitimcilerin bu yöntemin kullanımına dayalı olarak gerçekleştirilmiş yayınlara ilişkin bilimsel tartışma ve 
sorgulama yapmalarına ışık tutulmuş olunacaktır. Ayrıca özel eğitim alanında nitel araştırma yöntemi ile yapılmış 
araştırmaların, tematik dağılımlarının incelenmesi ve raporlaştırılması da özel eğitim alanında çalışacak 
araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada nitel araştırma 
yönteminin özel eğitim alanındaki uygulanmasına ilişkin olarak örnekleme dâhil edilen ve 1986-2015 yılları 
arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlanmış, 71 yüksek lisans ve 29 doktora tezi olmak üzere toplamda 100 
lisansüstü eğitim tezinin tematik dağılımları incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemi ile 
değerlendirilmiş ve sonuçlar ileri araştırmalar bağlamında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Nitel Araştırmalar, Lisansüstü 

ABSTRACT 

Qualitative research is a method investigating certain phenomena and events in their natural contexts in a 
detailed, versatile and long-term manner. In recent years, there has been a considerable increase in the application of 
qualitative research methods in the field of special education in Turkey. It is very important to systematically 
analyze these studies. Thus, it is aimed that researchers who would like to carry out qualitative studies in the field of 
special education will be informed about the existing studies, and special educators can scientifically discuss and 
question studies in which qualitative research methods were used will be guided. Also, the investigation and 
reporting of the thematic distribution of studies involving qualitative research methods will be an important source 
of reference for researchers who will focus on the field of special education. Therefore, the sample of the study is 
based on studies involving qualitative research studies in the field of special education and the thematic distribution 
of 100 graduate education thesis including 71 MA and 29 PhD thesis registered by the National Thesis Centre of the 
Higher Education Council was investigated. The obtained data was analyzed through descriptive statistical method 
and the results were discussed with reference to further studies. 

Key Words: Special Education, Qualitative Research, MA 
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1.GİRİŞ 

Nitel araştırma, belli olgu veya olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok yönlü ve uzun süreli 

olarak derinlemesine inceleyen sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden biridir. Nitel araştırmalar aynı 

zamanda, bir problem ya da konunun keşfedilmesine de fırsat veren ya da belirlenen konuların detay, 

kapsam ve farklılıklar bakımından derinlemesine araştırılmasını sağlayan bir yöntemdir (Creswell, 2013; 

Patton, 2014). Nitel araştırmalar, ayrıntılı ve derinlemesine veri toplama, mevcut durumu anlama ve 

açıklama amaçlarıyla da kullanılmaktadır (Büyüköztürk ve diğ. 2009). Nitel araştırmalarda, temel amaç 

evrene yönelik genellemeler yapmaktan ziyade, var olan duruma ilişkin bilgilerin detaylı bir şekilde 

ortaya konarak, elde edilen niteliksel bilgilerin uygulama ortamları ile sonraki araştırmalara yol 

göstermesinin hedeflenmesidir. (Bogdan ve Biklen, 1992; Yıldırım ve Şimşek, 2005; Yin, 2003). Nitel 

araştırmalar özel eğitim alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Özel gereksinimli bireyler duyusal, zihinsel, 

motor beceriler vb. gibi alanlarda göstermiş oldukları yetersizlikler özel eğitim alanında yapılacak olan 

çalışmaların veri toplama yöntemlerini seçmede etkili olmaktadır. Örneğin; işitme yetersizliği olan 

bireyler okuma alanında güçlük yaşamaktadırlar, bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle okumaya 

dayalı veri toplama teknikleri yerine nitel araştırma yöntemleri tercih edilmektedir (Kizir, 2013). Ek 

olarak, tüm yetersizlik grupları dahil olduğunda özel gereksinimli bireylerin toplam nüfus içerisindeki 

oranının az olması ve alanda çalışan uzmanların yetersizliği nedeniyle araştırmacıları uygulamalarını 

yürütecekleri katılımcılara ulaşma konusunda sıkıntıya düşürdüğü ve katılımcı sayısının az olduğu 

durumlarda da derinlemesine inceleme yapma fırsatı vermesi nedeni ile araştırmacılar tarafından nitel 

araştırma yöntemlerinin tercih edildiği düşünülmektedir.  

 
2. YÖNTEM 

 
2.1 Araştırmanın Modeli: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar var olan durumun derinlemesine çalışılmasına olanak sağlar. 

İnsan ve davranışını içinde bulunduğu ortam içinde ve çok yönlü olarak anlamaya çalışmak gerekir 

(Karasar, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Doküman incelemesi tekniği ile yapılan bu çalışma 

bibliyometrik araştırmalar şeklinde de adlandırılmaktadır. Bibliyometrik araştırmalar yayınların farklı 

yöntemlerle analiz edilmesine ve bilimsel amaçlı çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayan 

araştırmalardır. Bu bağlamda bibliyometrik yöntemler bilimsel çalışmaların sonuçlarının ve etkinliğinin 

ölçülmesini sağlar. Bibliyometrik araştırmalar bilim dallarının kendi alanlarındaki yayın yeterliliğini; 

yayın sayısı, yayın niteliği, yayın yapılan dergilerin ait olduğu indekslerin seçimi gibi ölçütler ışığında 

değerlendirerek geleceğe yönelik bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olur (Alkan, 2014). 

2.2 Evren ve Örneklem: Araştırmanın evreni, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

tarafından arşivlenen, konu bölümü özel eğitimde nitel araştırma yöntemleri ve özel eğitimde nitel 
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araştırmalar olarak dizginlenen 1986-2015 (Nisan) yılları arasında yapılmış, 100 lisansüstü eğitim 

tezinden oluşmaktadır.  

2.3 Sınırlılık: Araştırma, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne 1986-2015(Nisan) 

yılları arasında kayıtlı lisansüstü eğitim tezleri ile sınırlıdır.  

2.4 Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi 

kullanılmıştır. Doküman analizi, mevcut kayıt ya da belgelerin veri kaynağı olarak sistemli bir şekilde 

incelenmesidir (Karadağ, 2009). Bu doğrultuda araştırma örneklemini oluşturan yüksek lisans ve doktora 

tezleri yıl, yapıldıkları üniversite, yapıldıkları enstitü ve konu başlıklarına göre sınıflandırılarak 

raporlaştırılmıştır. 

 
3. BULGULAR 

Türkiye’de özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezlerin çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır. 

Örnekleme dâhil olan lisansüstü tezlerin toplam sayısının 100 olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 1: Örnekleme dâhil edilen yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı 

Yıllar Yüksek Lisans Doktora 
1997 1 - 
1998 1 1 
1999 - 1 
2000 3 - 
2001 4 - 
2002 1 1 
2003 2 - 
2004 1 - 
2005 4 1 
2006 4 - 
2007 2 2 
2008 4 3 
2009 10 - 
2010 7 1 
2011 6 3 
2012 5 8 
2013 9 4 
2014 3 2 

2015 (Nisan ayına kadar) 4 2 
Toplam 71 29 

Genel Toplam 100 
Tablo 1 incelendiğinde özel eğitim alanında yapılmış nitel araştırmaların 71’inin yüksek lisans ve 

29’unun doktora tezi olduğu görülmektedir. Yıllara göre araştırmalara bakıldığında nitel araştırmaların 

yoğun olarak 2011 ve 2012 yılında yapıldığı söylenebilir. 

Tablo 2: Örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 
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Üniversite Sayı 
Anadolu Üniversitesi 20 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 14 
Gazi Üniversitesi 12 

Ankara Üniversitesi 12 
Selçuk Üniversitesi 9 

Marmara Üniversitesi 8 
Atatürk Üniversitesi 2 

Fırat Üniversitesi 2 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 

İnönü Üniversitesi 1 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 

Bülent Ecevit Üniversitesi 1 
Dumlupınar Üniversitesi 1 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 
Çukurova Üniversitesi 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1 
Erciyes Üniversitesi 1 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1 
Uludağ Üniversitesi 1 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 

Akdeniz Üniversitesi 1 
Yıldız Teknik Üniversitesi 1 

Giresun Üniversitesi 1 
Trakya Üniversitesi 1 

Hacettepe Üniversitesi 1 
Kırıkkale Üniversitesi 1 

GATA 1 
Toplam 100 

 

Tablo 2’yi incelediğimizde, örnekleme dahil edilen, lisansüstü tezlerin 20 tanesinin Anadolu 

Üniversitesi’nde, 14 tanesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde,12 tanesinin Gazi Üniversitesi’nde, 12 

tanesinin Ankara Üniversitesi’nde, 9 tanesinin Selçuk Üniversitesi’nde, 2 tanesinin Fırat Üniversitesi’nde, 

8 tanesinin Marmara Üniversitesi’nde, 2 tanesinin Atatürk Üniversitesi’nde,  2 tanesinin Necmettin 

Erbakan Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde ise 1 lisansüstü tez çalışmasının yapıldığı 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre, lisansüstü tezlerin üniversiteler arası dağılımında ilk sırayı Selçuk 

Üniversitesi’nin aldığı belirlenmiştir. 

Tablo 3: Örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin yetersizlik gruplarına göre dağılımı 

Yetersizlik Grubu Sayı 
Zihinsel Yetersizlik 25 
İşitme Yetersizliği 12 
Üstün Yetenekliler 11 
Birden Fazla Yetersizlik Alanı 7 
Otizm Spektrum Bozukluğu 6 
Görme Yetersizliği 3 
Öğrenme Güçlüğü 3 
Serebral Palsi 1 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 1 
Dil ve Konuşma Bozukluğu 1 
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Diğer 30 
Toplam 100 

 

Tablo 3’de, örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerin yetersizlik gruplarına göre dağılımlarına 

bakıldığında, en fazla zihinsel yetersizlik alanında çalışma yapıldığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerin 

zihinsel, görme ve işitme yetersizlikleri, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), üstün yetenekliler, Serebral 

Palsi (CP), öğrenme güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dil ve konuşma 

bozukluğu ve birden fazla yetersizlik alanlarında ki dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 4: Örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin katılımcı gruplarına göre dağılımı 

Katılımcı Grupları Sayı 
Öğrenci 32 
Öğretmen 31 
Aile 11 
Birden Fazla Katılımcı Grubu 10 
Diğer  3 
Yönetici 2 
Öğretmen Adayları 2 
Müfettiş 1 
Diğer 8 

Toplam 100 
 

Tablo 4 incelendiğinde, örnekleme katılan lisansüstü tezlerin, 32’sinin öğrencilerle, 11’inin 

ailelerle, 31’inin öğretmenlerle, 10’unun öğretmen, yönetici, aile vb. gibi birden fazla katılımcı grubuyla, 

3’ünün alanda çalışan diğer uzmanlarla, 2’sinin öğretmen adaylarıyla, 2’sinin yöneticilerle ve1’inin 

müfettişlerle yapıldığı saptanmıştır. 

Tablo 5: Örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin konulara göre dağılımı 

Konular Sayı 
Genel özel eğitim konuları 75 

Kaynaştırma 22 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 3 

Toplam 100 
 

Tablo 5 incelendiğinde, örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezlerin 75’inin eğitim-öğretim, 

programlar vb. gibi konularda, 22’sinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin ve 3’ünün Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Programı (BEP) konularında yapıldığı saptanmıştır. 

Tablo 6: Örnekleme dâhil edilen 1986-2015 (Nisan) yılları arasında ki 100 lisansüstü tezin yazar 

ve tez başlık bilgileri** 

** Örnekleme dâhil edilen lisansüstü tezler ayrıca kaynakçada belirtilmemiştir. 
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Sayı Yazar Yıl Tez Adı Üniversite Tez Türü 

1 AYSEL ÖZYÜREK 1997 

İşiten bir anneyle birinci sınıfa devam 
eden işitme engelli çocuğunun doğal ev 
ortamında çeşitli bağlamlardaki sözlü 
etkileşimlerinde konu değiştirmeleri 

Anadolu Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

2 E. SEMA BATU 1998 

Özel gereksinimli öğrencilerin 
kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki 
öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin 
görüş ve önerileri 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

3 AYSU ÖZCAN 
EROĞLU 1998 

Down sendromlu çocuk anneleri ile 
normal gelişim gösteren çocuk 
annelerinin doğal ortamda günlük 
rutinlerde 'sözel iletişim amaçlarının' 
betimlenmesi ve karşılaştırılması 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

4 İLKNUR MAVİŞ 1999 

Sözyitimli iki olguda Türkçe biçimbirim 
kullanımının betimlenmesi ve 
kendiliğinden iyileşmenin izlenmesi: 
Örnek olay çalışması 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

5 NERİMAN ÇAKIR 2000 

Normal işiten bir Türk anne ve ilköğretim 
çağındaki işitme engelli çocuğunun 
yemek hazırlama ve yemek yeme 
etkinliği esnasında etkileşimlerinin 
incelenmesi 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

6 SERPİL YILDIRIM 
ALPTEKİN 2000 

Zihinsel engelli öğrencilere renk ve şekil 
kavramlarının açık anlatım ve 
basamaklandırılmış yöntemle 
sunulmasının etkililiği 

Gazi Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

7 NESRİN DİLER 2000 

Zihinsel engelli öğrencilere resim-iş 
becerilerinin kazandırılmasında amaçların 
tüm beceri ve ileri zincirleme 
yaklaşımlarına göre düzenlendiği 
bireyselleştirilmiş resim-iş becerileri 
öğretim materyalleri'nin etkililiği 

Gazi Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

8 AYSUN ÇOLAK 2001 

Zihin özürlü çocuklar ilköğretim okulu ve 
mesleki eğitim merkezindeki özel eğitim 
öğretmenlerinin zihin özürlü çocukların 
okuma-yazma öğrenmeleri hakkındaki 
görüş ve önerileri 

Anadolu Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

9 EYLEM DEVRİM 2001 

Zihinsel engelli çocukların zarar verme 
davranışlarının azaltılmasında diğer ve 
uyuşmayan davranışların ayrımlı 
pekiştirilmesinin etkililiği 

Gazi Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

10 HASAN GÜRGÜR 2001 
İşitme engelliler ilköğretim okulunda 
(1.kademede) uygulanan eğitim 
programına ilişkin öğretmen görüşleri 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

11 SERPİL SİNAN 2001 
İşitme engelli bir çocuğun annesi ile 
oynadığı oyunlarda kullandığı ifadelerin 
anlamsal ilişkiler bakımından incelenmesi 

Ankara Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

12 NUR AKÇİN 2002 

Tüm dil yaklaşımına göre öğretim 
programını düzenleyen bir öğretmenin 
betimsel yazı çalışmasında kullandığı 
stratejilerin öğrenme güçlüğü olan 
öğrencinin yazmasını etkilemesi 
açısından betimlenmesi 

Marmara Üniversitesi Doktora 

13 SEZGİN KARTAL 2002 
İstanbul ilinde zihin özürlü ve otistik 
çocuklara hizmet veren tüm vakıflarda 
çalışan vakıf üyelerinin vakıf 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 
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çalışmalarına yönelik görüşleri 

14 NİMET BARAN 2003 İşverenlerin zihin engelli bireylerin 
istihdamlarına ilişkin görüş ve önerileri Anadolu Üniversitesi Yüksek 

Lisans 

15 SELÇUK EKER 2003 
Eğitim uygulama okullarında çalışan 
müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde 
karşılaştığı sorunlar 

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

16 SELMAN ORHAN 2004 

Zihinsel engelli çocuğa sahip 
ebeveynlerin demografik ve psiko-sosyal 
özelliklerinin bazı değişkenler açısından 
incelenmesi 

Fırat Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

17 HALE AKTÜREL 2005 

İşitme engelli öğrencilere displinlerarası 
öğretim yaklaşımına dayalı hayat bilgisi 
öğretiminin incelenmesi: Eylem 
araştırması 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

18 HASAN GÜRGÜR 2005 
Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı 
ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim 
yaklaşımının incelenmesi 

Ankara Üniversitesi Doktora 

19 İSA KAYA 2005 
Anasınıfı öğretmenlerinin kaynaştırma 
(entegrasyon) eğitimi uygulamalarında 
yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

20 MURAT KAYAALTI 2005 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel 
eğitim okullarını denetleyen ilköğretim 
müfettişlerinin özel eğitim okullarında 
yaşanan sorunlara ve bu sorunların 
çözümüne ilişkin görüşleri (Ankara ili 
örneği) 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

21 NAZAN KORUCU 2005 

Türkiye'de özel eğitim ve rehabilitasyon 
hizmeti veren kurumların karşılaştığı 
güçlüklerin analizi: Kurum sahipleri, 
müdür, öğretmen ve aileler açısından 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

22 BANU KODAL 2006 

Eskişehir ilinde otistik çocuklarla çalışan 
özel eğitim öğretmenlerinin yaşadıkları 
sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin 
görüşleri 

Anadolu Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

23 İBRAHİM ÇELİK 2006 

Kaynaştırma sınıfı ve özel sınıf 
öğretmenlerinin sınıflarındaki zihin 
engelli öğrencilere yönelik ödül ve ceza 
uygulamalarının belirlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

24 NERMİN YIKMIŞ 2006 
İl Milli Eğitim yöneticilerinin 
kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş 
ve önerileri 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

25 ZEYNEP İLİK 2006 

Otistik çocuklara giyinme becerilerinin 
kazandırılmasında kullanılan öğretim 
yöntemleri hakkında öğretmen 
görüşlerinin değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

26 ARZU KIŞ 2007 

Eğitimci çalışma grup modelinin 
kaynaştırılmış sınıflarda çalışan sınıf 
öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine 
etkisinin incelenmesi 

Ankara Üniversitesi Doktora 
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27 AYSUN ÇOLAK 2007 

Kaynaştırma uygulanan bir ilköğretim 
sınıfındaki sosyal yeterlik özelliklerinin 
betimlenmesi ve iyileştirilmesi 
çalışmaları 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

28 
H. SERHAN 
SÖZDİNLER 
KARAHAN 

2007 

İşitme engelli öğrencilerin okul 
yaşamından toplumsal yaşama geçişte 
sahip olmaları gereken bağımsız yaşam 
becerileri ile ilgili anne-baba ve öğretmen 
görüşlerinin incelenmesi 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

29 YUSUF KURTULUŞ 
TÜRKOĞLU 2007 

İlköğretim okulu öğretmenleriyle 
gerçekleştirilen bilgilendirme 
çalışmalarının öncesi ve sonrasında 
öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin 
görüşlerinin incelenmesi 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

30 BANU ALTUNAY 2008 

Doğrudan öğretim temelli öğretmen adayı 
değerlendirme programının, özel eğitim 
öğretmenlerinin değerlendirme ve dönüt 
verme becerilerine etkisi 

Gazi Üniversitesi Doktora 

31 ÇİĞDEM TATAR 
YÜKSEL 2008 

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşam 
deneyimlerinin Betty Neuman'ın 
sistemler modeli ile değerlendirilmesi 

GATA Doktora 

32 MURAT VURAL 2008 
Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin 
öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıkları 
çalışmaların belirlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

33 SALİH YILDIZ 2008 

Özel eğitim sınıflarında çalışan sınıf 
öğretmenlerinin matematik öğretiminde 
kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin 
görüşlerinin değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

34 SATI ÖZDEMİR 2008 

Türkiye'de hafif düzeyde zihinsel engelli 
bireylere meslek edindirme ve 
istihdamlarına ilişkin politikaların 
değerlendirilmesine yönelik yönetici, 
işveren ve veli görüşleri 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

35 SERDAL DENİZ 2008 

Özel eğitim sınıfına devam eden zihin 
engelli öğrencilere okuma-yazma 
öğretiminde kullanılan öğretim 
yöntemlerine yönelik öğretmen 
görüşlerinin değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

36 YEŞİM GÜLEÇ 
ASLAN 2008 

Otistik çocuklar için davranışsal eğitim 
programı (OÇİDEP) ev uygulaması 
sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

37 AŞKIN ADAN 2009 
Görsel sanatlar eğitiminin down 
sendromlu çocuklar üzerindeki etkileri 
(Diyarbakır örneği) 

İnönü Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

38 BANU SAYĞIN 2009 

Zihin engelli öğrencilere günlük yaşam 
becerilerinin kazandırılmasında 
eşzamanlı ve sabit bekleme süreli ipucu 
işlem süreçlerinin etkililik ve 
verimliliklerinin karşılaştırılması 

Gazi Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

39 BEGÜM ÇAPA 2009 
Zihin engelli ve otistik çocuğa sahip 
ailelerin toplumsal hayata katılmada 
yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması 

Marmara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

40 
CANAN ÇİMEN 
ÖZTÜRK 2009 

Eğitim uygulama okuluna devam eden 
zihinsel engelli öğrencilerin 
öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim 
programı hakkında görüşlerinin 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 
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belirlenmesi 

41 DENİZ CİLLO 2009 Avrupa Birliği giriş sürecinde engellilerin 
eğitimi ve istihdamı Ankara Üniversitesi Yüksek 

Lisans 

42 İBRAHİM ETEM 
ARABACI 2009 

Özel eğitim sınıflarında görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin eğitilebilir zihin engelli 
öğrencilere ilk okuma öğretiminde 
kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin 
görüşlerinin değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

43 MUHAMMET 
DÖNGEL 2009 

Hafif düzeyde zihin engelli öğrencilere 
yazma becerilerinin kazandırılmasında 
kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine 
ilişkin öğretmen görüşlerinin 
değerlendirilmesi 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

44 NİLGÜN BIÇAK 2009 
Otizmli çocukların annelerinin 
yaşadıklarının belirlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

45 SEVGİ MANDAN 
SÜRÜCÜ 2009 

11-17 yaş orta düzeyde zihin engelli kız 
ergenlerin temel cinsel bilgi ve cinsel 
istismarı algılamalarının belirlenmesi 

Marmara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

46 ZEYNEP AKER 2009 

Zihinsel engelli öğrencilere okuma -
yazma öğretiminde kullanılan ses temelli 
cümle yöntemi ile cümle yönteminin 
etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin 
belirlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

47 AHU DEMİRER 2010 
Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin 
sanat eleştirisi yöntemiyle topluma 
kazandırılması 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

48 BAHAR BOZARSLAN 
MALKOÇ 

2010 
Eskişehir ilindeki Özel Anaokullarında 
çalışan eğitimcilerin okulöncesi dönemde 
kaynaştırma ile ilgili görüşleri 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

49 BERNA AYGÜN 2010 
Üstün yetenekli ilköğretim ikinci kademe 
öğrencileri için matematik programına 
yönelik ihtiyaç analizi 

Hacettepe 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

50 MEHTAP COŞGUN 
BAŞAR 2010 

Özel gereksinimi olan bireylerin okul 
hayatından iş hayatına geçiş becerilerinin 
anne-baba görüşlerine göre belirlenmesi 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

51 MELİKE SABANCI 2010 

Kaynaştırma öğrencilerinin annelerine 
Premack ilkesinin öğretilmesinin, 
öğrencilerin ev ödevlerini 
tamamlamalarına etkisinin incelenmesi 

Gazi Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

52 SEMA ÜNLÜER 2010 
Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndaki 
bilgi ve iletişim teknolojileri 
entegrasyonu sürecinin incelenmesi 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

53 TAMER DERİCAN 2010 

İşitme engelli gençlerle iş başvuru 
dosyası (portfolyo) geliştirme 
çalışmalarının incelenmesi: Eylem 
araştırması 

Dumlupınar 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

54 YELİZ YEKTA 2010 

Kaynaştırma uygulamaları yapılan 
ilköğretim okullarına devam eden 
zihinsel engelli bireylerin eğitim 
yaşantılarına yönelik görüşlerinin 
betimlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

55 ADİLE EMEL 
SARDOHAN 

2011 
İlköğretimde birden fazla yetersizliğe 
sahip öğrencilerin etkili kaynaştırılması 
ile ilgili öğretmen görüşlerinin 

Selçuk Üniversitesi Yüksek 
Lisans 
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değerlendirilmesi 

56 ALİ KAYA 2011 
Bakım hizmeti veren personelin zihin 
engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin 
görüş ve önerileri 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

57 DUYGU İŞPINAR 
AKÇAYOĞLU 2011 

Strateji temelli dil öğretiminin üstün 
yetenekli ögrencilere İngilizce 
öğretmedeki rolünün belirlenmesi 

Çukurova Üniversitesi Doktora 

58 ELİF AKAY 2011 
Kaynaştırma ortamındaki işitme engelli 
ilköğretim öğrencilerine sunulan destek 
eğitim odası sürecinin incelenmesi 

Anadolu Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

59 ELİF BAL 2011 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin 
örgütsel analizi Kırıkkale Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

60 GÜLŞAH 
TOPALOĞLU 

2011 Otizmli çocukların kardeş ilişkisinde 
annenin rolü 

Marmara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

61 ÖMÜR SADİOĞLU 2011 
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya 
ilişkin sorunları, beklentileri ve 
önerilerine yönelik nitel bir araştırma 

Uludağ Üniversitesi Doktora 

62 YUSUF LEVENT 
ŞAHİN 2011 

Görme engelli öğrencilerin eğitiminde 
kullanılabilecek bir ses ile görme 
sisteminin oluşturulması 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

63 ZÜMRAN KUYUMCU 2011 

Bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) 
geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde 
öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar ve bu 
sorulara yönelik çözüm önerileri 

Ankara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

64 
AYŞE DOLUNAY 
KESİKTAŞ 2012 

Görme yetersizliği olan küçük çocuklarda 
anne-çocuk etkileşimini destekleyen 
müdahale örneği: Bir eylem araştırması 

Ankara Üniversitesi Doktora 

65 AYŞE TANRIDİLER 2012 
İşitme engelli öğrencilere dengeli 
matematik öğretiminin incelenmesi: 
Eylem araştırması 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

66 BEYZA KOÇ 2012 
Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki 
öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerine 
yönelik özel uygulamalarının incelenmesi 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

67 FİLİZ GÜNEY 2012 

Okul öncesi öğretmenlerinin zihinsel 
yetersizliği bulunan öğrencilerin erken 
okuryazarlık becerilerinin 
desteklenmesine ilişkin görüşleri 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

68 HAVVA 
KARABULUT 2012 

Eğitim uygulama okulu eğitim 
programının öğretmen görüşlerine göre 
değerlendirilmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

69 HÜDA SAYIN YÜCEL 2012 

Bilim ve sanat merkezlerinde sanat 
(Resim) alanında proje tabanlı öğrenme 
yaklaşımına göre hazırlanan görsel 
sanatlar eğitimi uygulamasının bir 
değerlendirmesi (Yasemin Karakaya 
Bilsem örneği) 

Gazi Üniversitesi Doktora 

70 İBRAHİM DOĞAN 2012 Özel eğitimde bilgisayar destekli öğretim: 
Üç durum çalışması 

Bülent Ecevit 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

71 İSMAİL EROL 2012 
Engellerin ötesinde: Kaynaştırma 
öğrencilerinin okul ve sosyal 
yaşamlarının etnografik analizi 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

72 LEVENT VURAL 2012 Öğrenme stratejileri öğretiminin 
öğretmen adaylarının strateji Anadolu Üniversitesi Doktora 
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kullanımlarına etkisi 

73 PINAR YAPRAK 
KEMALOĞLU 2012 Türkiye'de sağır sporunun toplumsal 

analizi Marmara Üniversitesi Doktora 

74 SEMRA ÖZTÜRK 
ÖZGÖNENEL 

2012 

Otizm tanılı kaynaştırma öğrencilerinin 
bulunduğu sınıflarda akran ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik bir eğitim 
programının etkililiğinin incelenmesi 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

Doktora 

75 
ZEHRA IŞIK 
ÇALIŞKAN 2012 

Eğitim ve grup etkileşiminin zihinsel 
yetersizliği olan çocukların annelerinin 
yaşadıkları güçlükler üzerine etkisi 

Erciyes Üniversitesi Doktora 

76 ZEHRANUR KAYA 2012 
İşitme engelli yüksekokul öğrencilerine 
bilgisayar yazılımı kullanımının 
öğretilmesi: Eylem araştırması 

Anadolu Üniversitesi Doktora 

77 EMİNE ŞEKER 2013 

Özel gereksinimli çocuğa sahip 
ebeveynlere yönelik olarak düzenlenen 
aile eğitimi etkinliklerinin 
değerlendirilmesi 

Marmara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

78 GÜLCİHAN 
HASANOĞLU 2013 

Birleştirilmiş sınıflardaki kaynaştırma 
eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin 
görüşler 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

79 FERİDE ERCAN 2013 
Fen alanında üstün yetenekli öğrencilerin 
tanılanmasına yönelik bir model 
geliştirme önerisi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Doktora 

80 HATİCE DİLHUN 
SUKAN 2013 Fiziksel aktivitenin zihinsel engelli 

çocukların sosyalleşmesine etkisi 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

81 MEHMET ALİ GENÇ 2013 

Üstün yetenekli öğrencilerin görsel 
sanatlar eğitiminde disiplinler arası 
öğretim etkinliklerinin 
değerlendirilmesi(Konya BİLSEM 
örneği) 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Doktora 

82 MEHMET FATİH 
YILMAZ 

2013 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının 
(BEP) Uygulanmasında İlköğretim 
Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin 
Karşılaştıkları Engellerin İncelenmesi 
(Gaziantep İli Merkez İlçeleri Örneği) 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

83 MİNE KİZİR 2013 

İşitme engelinin yanı sıra zihin engeli 
bulunan gençlerin tercih ettikleri iletişim 
biçimleri hakkındaki görüşlerinin 
betimlenmesi 

Marmara Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

84 RAMAZAN GÖK 2013 

Kaynaştırma eğitimi öğrencisi bulunan 
ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıf 
yönetiminde karşılaştıkları zorluklar ve 
bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri 

Akdeniz Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

85 SEÇİL KARTOPU 2013 
Özel eğitim okullarında görev yapan 
görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin 
mesleki sorunları 

Gazi Üniversitesi Doktora 

86 SENA İLHAN 2013 
Özel eğitim öğretmenlerine sunulan 
mentorluk hizmeti (Bir eylem 
araştırması) 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

87 SÜMEYRA ZEYNEP 
ET 2013 

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi 
öğrencilerinin fen bilimleri dersine ve 
motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri 

Fırat Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

88 TUĞBA HORZUM 2013 
Görme engelli öğrencilerin bazı 
matematiksel kavramlardaki kavram 
imajları ve temsilleri 

Gazi Üniversitesi Doktora 
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89 YILMAZ 
ÇIRACIOĞLU 2013 

Üç boyutlu görsel sanatlar çalışmalarının, 
beyin felci (CP) vakasında devinsel 
becerilerin gelişimine etkisi 

Gazi Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

90 ESRA ALTINTAŞ 2014 
Üstün zekalı öğrenciler için yeni bir 
farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi 
ve matematik öğretiminde uygulanması 

Marmara Üniversitesi Doktora 

91 GÖKHAN GÜÇİN 2014 

Türkiye'de Üstün Yetenekliler Ve Üstün 
Zekâlılar Alanında Yapılmış Akademik 
Çalışmaların Çeşitli Değişkenler 
Açısından Değerlendirilmesi 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

92 HÜSEYİN MERTOL 2014 

Türkiye ve ABD'de üstün zekalı 
çocuklara sosyal bilgiler dersi veren 
öğretmenlerin görüş ve uygulamaları: 
Hope Projesi ve BİLSEM örneği 

Atatürk Üniversitesi Doktora 

93 SERDAR SÖNMEZ 2014 

Öğretmenlerin zihin engelli öğrencilerin 
matematik beceri kavram ve işlemlerini 
değerlendirme sürecinde yaptıklarının 
belirlenmesi 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

94 ŞENEL 
ÇAMDEVİREN 

2014 

Bilim ve sanat merkezine (BİLSEM) 
devam eden üstün yetenekli çocukların 
anne babalarının karşılaştıkları güçlükler: 
Sakarya ili örneği 

Sakarya Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

95 AHSEN SEDA KILIÇ 2015 

Fen ve Matematik Entegrasyonu ile 
Hazırlanan Etkinliklerin Üstün Yetenekli 
Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel 
Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine 
Etkisi 

Gazi Üniversitesi Doktora 

96 DURMUŞ ÖZDEMİR 2015 

Özel Eğitime Yönelik İnsansı Robot ve 
Bilgisayar Destekli Öğrenme 
Ortamlarının Geliştirilmesi ve Bu 
Ortamlardaki Etkileşimlerin Dönüt 
Türleri Açısından İncelenmesi 

Atatürk Üniversitesi Doktora 

97 FÜSUN CEYLAN 2015 

Kaynaştırma Öğrencilerinin Sergilediği 
Problem Davranışlara Yönelik Sınıf 
Öğretmenlerinin Uyguladıkları Önleme 
ve Müdahale Stratejileri 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Yüksek 
Lisans 

98 HİCRAN DENİZLİ 2015 

Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin ve 
Fen Bilimleri Dersini Alan Kaynaştırma 
Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimi 
Uygulamaları Sürecine İlişkin Görüş ve 
Önerileri 

Giresun Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

99 ÖZLEM ÇEREZCİ 2015 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan 
kaynaştırma eğitimi uygulamalarının 
kaynaştırma kriterleri açısından 
değerlendirilmesi 

Gazi Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 

100 UYGAR 
BAYRAKDAR 2015 

İşitme Engelliler İlkokul ve 
Ortaokullarında Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı 
Kullanımının İncelenmesi 

Trakya Üniversitesi Yüksek 
Lisans 

 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
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Bu araştırma Türkiye’de 1986-2015 (Nisan) yılları arasında özel eğitim alanında nitel araştırma 

desenli lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgulara 

göre ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur. 

Özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezler, tez düzeyine göre 

incelendiğinde yüksek lisans tez türünde ağırlıklı olarak çalışıldığı, doktora tez türündeki çalışmaların ise 

yüksek lisans tezlerine oranla daha az çalışıldığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerin düzeylerine göre 

dağılımına bu konuda yapılmış birçok çalışmada da rastlanmaktadır (Şahsuvaroğlu, 2015, Karkın, 2011; 

Şimşek vd. 2008; Can-Yaşar ve Aral, 2011; Kabaca ve Erdoğan, 2007; Oruç ve Ulusoy, 2008; Erdoğmuş 

ve Çağıltay 2009). Doktora eğitimine giriş koşullarının ağırlığı, doktora eğitiminin maddi olarak, zaman 

olarak, psikolojik olarak yüksek lisans sürecine oranla daha zahmetli olabileceği, doktora tezlerinin 

yüksek lisans tezlerinden sayıca az olmasında bu faktörlerin etkili olabileceği söylenebilir (Coşkun, 

Dündar, Parlak, 2014). 

Özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezler, yapıldıkları üniversitelere 

göre incelendiğinde ise Anadolu Üniversitesinde yapılan çalışmaların nicel olarak diğer üniversitelere 

göre daha fazla olduğu görülmektedir. Anadolu Üniversitesinin özel eğitim alanında çalışan Türkiye’deki 

ilk üniversite oluşunun bu nicel oranı belirlemede etkili olduğu söylenebilir. Anadolu Üniversitesini, 

sırasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi takip etmektedir. 

Özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezlerin, yetersizlik gruplarına göre 

dağılımı incelendiğinde, en çok zihinsel yetersizlik alanında çalışıldığı görülmüştür. Zihinsel yetersizlik 

alanını sırasıyla, işitme yetersizliği, üstün yetenekliler, birden fazla yetersizliği olan bireyler ve otizm 

spektrum bozukluğu, görme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, serebral palsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu ve dil ve konuşma bozukluğu alanında yapılan lisansüstü çalışmalar takip etmiştir. 

Özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezlerin, katılımcılarına göre 

dağılımları incelendiğinde, öğrenci ve öğretmen ile yapılan çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. 

Daha sonra ise sırasıyla, aile, birden fazla katılımcının olduğu çalışmalar, yönetici, öğretmen adayları ve 

müfettişler ile yapılan lisansüstü çalışmalar takip etmiştir. 

 

Özel eğitim alanında yapılan nitel araştırma desenli lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımları 

incelendiğinde ise, eğitim-öğretim, eğitim programları vb. konularda yapılan çalışmaların kaynaştırma ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programları konu başlıklarına göre daha fazla olduğu görülmüştür.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı, üstün zekalı lise öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeyinin 
belirlenmesinde kullanılmak üzere bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin 
incelenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki farklı liseden veri toplanmıştır. Katılımcılardan dönen 
ölçeklerden 241’i çalışmaya dahil edilmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi sonucu; problem bulma, problem 
çözme ve ürün geliştirme (detaylandırma) olarak isimlendirilen üç faktörlü bir yapı saptanmıştır. Ölçek 
genelinden ve her bir alt boyuttan ayrı ayrı akıcılık, esneklik ve yaratıcılık indeks olmak üzere üç farklı 
puan türü hesaplanabilmektedir. Maddelerinin ayırt edici geçerliliği alt–üst dilim grup ortalamalar farkına 
dayalı madde analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonucunda, alt ve üst %27’lik dilimlerin puanları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, p<.01). Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayısı ise ölçeğin alt boyutlarının ve toplamının güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Bu 
sonuçlar, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
Anahtar kelimeler: Bilimsel yaratıcılık, üstün zeka, ölçek geliştirme, faktör analizi. 

 
ABSTRACT 

The overall objective of this study was to develop a measurement tool to be used in determining 
the level of scientific creativity of gifted high school students and and to examine the psychometric 
properties. In this study, data were collected from two different high schools. 241 of the scale were 
included in the study. Explatory factor analysis of the results; problem finding, problem solving and 
product development (detailing) named as three-factor structure was identified. The total scale and three 
different types of scores can be calculated from each subscale as fluency, flexibility and creativity index 
score. As a result of item analysis, a significant difference was determined between the scores of sub–
layer and parent–layer (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, p<.01). The Cronbach α internal coefficient 
of consistence was indicated that sub-factor and total scale reliable. These results performed that the scale 
is valid and reliable instrument. 
Key Word: Scienctific creativity, gifted, scale development, factor analysis. 
 

1.GİRİŞ 
Yaratıcılık çok yönlü doğası gereği psikoloji, felsefe, eğitim gibi birçok disiplin alanının ilgisini 

çekmektedir. Bu durum, üzerinde uzlaşılan bir tanım oluşmasının önündeki en büyük engellerden 
birisidir. 2000 yılında yapılan bir çalışmada 101 farklı yaratıcılık tanımı tespit edilmiştir (Aleinikov, 
Kackmeister, & Koening, 2000, akt. Terrefinger, Young, Selby, & Shepardson, 2002). Bu tanımlarda iki 
vurgu öne çıkmaktadır: Orjinallik ve etkililik. Orjinallik sıklıkla yenilik (novelity) olarak tanımlanırken 
etkililik kullanışlılık, uygunluk gibi farklı bağlamlarda tanımlanmaktadır (Runco & Jaeger, 2012). 
Bilimsel yaratıcılık ise basitçe yenilikçi ve kullanılabilir fikir ve/ veya ürün üretme olarak tanımlanabilir 
(Sak & Ayas, 2013). 

Çağdaş yaratıcılık çalışmalarında tartışılan konulardan birisi, “Yaratıcılık genel mi? Yoksa alana 
özgü farklılaşan bir özellik midir? sorusudur (Detailed: Baer, 2010; Mohamed, Maker, & Lubart, 2012). 
Bu yöndeki tartışmalar, Guilford (1966), Gardner (2011); Amabile (1983, 1996) ve Kaufman ve Baer’in 
(2004) görüşleri temelinde biçimlenmektedir. 
                                                            
33Bu çalışmanın bir bölümü, Düzce Üniversitesi DÜBAP.2014.10.04.271 sayılı Bilimsel Araştırma Projesi ile desteklenmiştir. 
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Yaratıcılığın genel bir özellik olduğuna öne süren araştırmacılar, bu görüşlerini Guilford’un 
“Zeka Yapısı Kuramına (Structure of Intelligence)” dayandırmaktadır. Bu kurama göre, ıraksak düşünme 
olarak tarif edilen yaratıcı düşünme becerileri sanat, bilim gibi farklı alanlarda ortaya çıkan genel bir 
bilişsel özelliktir.  
Alana özgü yaratıcılık bakış açısını savunan araştırmacılar ise bireyin yaratıcılığının alanın doğasıyla 
bağlantılı olarak farklı düzeylerde ortaya çıkabileceğini öne sürmektedirler. Bu bakış açısını savunanlar 
ise görüşlerini Gardner (2011) ve Amabile’nin (1983, 1996) çalışmalarına dayandırmaktadırlar. Gardner 
(2011) yaratıcı insanı, bir kültür için değer taşıyan bir alandaki yenilikçi ürün geliştirebilen birey olarak 
tarif etmektedir. Araştırmacı insan bilişini pek çok faktörün birbiriyle etkileşimine bağlı oluştuğunu 
varsaymaktadır. Faktörler ise göreceli olarak diğerlerinden bağımsız olarak işlem yapma gizil gücüne 
sahiptir ve her bir zihinsel işlemde kullanılan temel bilgi işlem süreçleri, kendi alanına özgü ilkelere göre 
çalışmaktadır (Gardner, 2011). Amabile (1983, 1996) tarafından ortaya atılan Bileşensel Yaratıcılık 
Modelinde ise yaratıcılık, alana özgü beceriler, yaratıcılıkla ilgili beceriler ve görev motivasyonuna bağlı 
olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bireyin alana özgü becerileri; disiplin alanına özgü bilgi, teknik 
beceriler ve bireyin yaratıcı üretime katkıda bulunacak özel yeteneklerinden meydana gelmektedir.  

Kaufman ve Baer’in (2004) ortaya attığı “Lunapark Teorisinde (Amusement Park Theory)”de ise 
Guilford (1987) ile Gardner (2011) ve Amabile’nin (1983, 1996) görüşlerinin harmanlandığı 
görülmektedir. Yaratıcılıkla ilgili beceriler genelden özele doğru dört aşamalı bir hiyerarşi içerisinde ele 
alınır. Bunlar, basit bilişsel süreçler, motivasyon ve destekleyici çevre gibi ilk katmanda yer alan temel 
gereklilikler; bilim veya yazma gibi ikinci katmanda yer alan genel tematik alan; şiir veya kurgu gibi 
üçüncü katmanı oluşturan bir alt alan ve en altta da serbest vezin gibi bir teknik olarak sıralanmaktadır 
(Baer & Kaufman, 2005).  

Yukarıda yer alan farklı kuramları destekleyen çalışma bulguları saptanmıştır. Bir grup 
araştırmada yaratıcılığın alana özgü olduğunu desteklenirken (Baer, 1991, 1994, 1996, 2003; Carson, 
Peterson, & Higgins, 2005; Diakidoy & Constantinou, 2001; Han, 2003; Hickey, 2001), bir kısmında tam 
tersi bulgulara ulaşılmıştır (Conti, Coon, & Amabile, 1996; Eunsook & Milgram, 1995). Bir çalışmada ise 
Lunapark Teorisini destekleyen bulgular raporlanmıştır (Baer, Kaufman, & Gentile, 2004). 
 

1.1 Problem Durumu 
Değerlendirme sürecinin etkililiği ve/ veya verimliliği, değerlendirme süresi ve ölçüm yapılan 

hedef sayısına paraleldir. Bir diğer ifade ile; süre sabit kalması koşulu ile, ölçüm yapılan hedef sayısı 
azaldıkça alana ilişkin daha nitelikli bilgi edinilebilmesi sağlanabilir. Tam tersine, aynı koşullar altında, 
hedef sayısı arttıkça daha sınırlı bilgiye erişilmesi gibi bir risk belirmektedir.  

Bu genel ilke kapsamında özelinde bilimsel yaratıcılık alanı göz önünde bulundurulduğunda, bir 
alanda ölçülmesi hedeflenen göreve bağlı olarak kullanılan bilgi ve yaratıcı becerilerin nicelik ve 
nitelikleri de farklılaşabildiği görülmektedir. Örneğin, fizik alanında özel bir yaratıcılık yeteneğinin 
ölçümü için düzenlenmiş bir ölçme aracı, diğer alanlara, örneğin kimya veya biyolojiye, 
genellenememektedir. Hatta, çoğu zaman fiziğin manyetik gibi bir alt alanında hazırlanmış bir ölçme 
aracı ile optik gibi bir başka alt alanında ölçümler yapılamayabilmektedir. Tam tersi durumda ise, 
ölçümde ortak özelliklerin ölçümüne doğru yaklaşıldıkça, genel yaratıcılığın ölçümü gibi bir handikap 
doğmaktadır. Bu kısıtlılık, bilimsel yaratıcılık alanında geliştirilmiş ölçme araçlarının genel sınırlılığıdır. 
Farklı hedefleri ölçmeye yönelik geliştirilmiş birbiriyle örtüşmeyen testler kullanılması ise bu soruna 
yönelik üretilebilecek en temel çözümlerden birisidir. 

Yurt içi alan yazında bilimsel yaratıcılığın ölçümüne yönelik geliştirilmiş araçlar incelendiğinde, 
oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bunlar, Ayas ve Sak’ın (2014)  geliştirdiği bir araç 
ile Hu ve Adey’in (2002) uyarlama çalışmaları dışında bir ölçme aracı saptanamamıştır. Uyarlama 
çalışmaları ise ortaöğretim (Aktamış, 2007; Çeliker & Balım, 2012) ve genel liselerde eğitimini sürdüren 
öğrenci grupları ile sürdürülmüştür (Kadayıfçı, 2008). Ancak, Hu ve Adey’in çalışmasında olduğu gibi 
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uyarlama çalışmalarında da puanlamanın kompleks olması bir testin taşıması gereken pratiklikliği önünde 
önemli bir sınırlılıktır. Ayrıca, bu araçta yer alan “Bilimsel İmgelem” hedefinin daha çok genel 
yaratıcılıkla ilgili bir alanı içerdiği yönünde eleştirilmiştir (Ayas & Sak, 2014).  

Alana özgü yaratıcılık, alana özgü göreceli olarak yapılandırılmış bilgi ve bu bilginin alana özgü 
yaratıcı becerilerle birlikte kullanılmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Bilgi kullanımı, paralelinde hafıza, 
bilgi işlemleme, tranfer edebilme, gibi pek çok bilişsel sürecin harekete geçmesini sağlamaktadır. Bu 
bağlamda düşünüldüğünde, bir değerlendirme aracı geliştirirken katılımcıların benzer bilişsel düzeyde 
olanlar arasından seçilmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi önünde alınabilecek önlemlerden birisi 
olarak görülebilir. Ölçme ve değerlendirme uzmanları ise veri toplanan bazı alt grupların genel 
ortalamadan farklı değerler kümesine sahip olduğu durumlarla her bir grubun diğerlerinden ayrı olarak 
değerlendirilmesini önermektedir (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Üstün zekalı çocuklar, 
akranlarından özellikle bilişsel alanda ortaya çıkan bir takım farklı özelliklere sahiptir (Sak, 2004). Münih 
üstün zekalılık boylamsal araştırma sonuçları ise akranlarından bilimsel alanda daha yüksek başarıya 
sahip olduğuna işaret etmektedir (Heller, 1991). Söz konusu teorik bilgi ve boylamsal araştırma sonuçları 
birlikte göz önünde bulundurulduğunda, üstün zekalı bireylere yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı, üstün zekalı lise öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık 
düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik 
özelliklerinin incelenmesidir. 

YÖNTEM 
Çalışma grubu 
Çalışmada iki farklı okuldan 259 öğrenciden veri toplanmış; 241 öğrenciden dönen veriler göz 

önünde bulundurulmuştur. Katılımcıların 124’ü (%49.40) kadın (40’ı dokuzuncu, 32’si onuncu, 24’ü on 
birinci ve 28’i on ikinci sınıftadır) ve 113’ü  (%46.89) erkektir (33’ü dokuzuncu, 27’si onuncu, 27’si on 
birinci ve 26’sı on ikinci sınıftadır). Öğrencilerden 4’ü (%1.59) cinsiyetini veya sınıfını belirtmemiştir. 

Madde Havuzunun Oluşturulması 
Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Sonucunda, alan yazında farklı araçlar 

kullanılmış/ geliştirilmiş olduğu belirlenmiştir. Söz konusu çalışmalarda problem bulma (hipotez 
geliştirme/ kurma) (Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014; Hu & Adey, 2002; Liang, 2002; Lin, 2009, akt. 
Hu, vd., 2013), problem çözme (hipotezi test etme) (Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014; Hu & Adey, 
2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013; Liang, 2002), kanıtları değerlendirme (hipotezleri test etme) 
(Aktamış, 2007; Ayas, & Sak, 2014), bilimsel imgelem (Hu & Adey, 2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013), 
ürün tasarımı (Hu & Adey, 2002; Lin, 2009, akt. Hu, vd., 2013), sıradışı kullanım ve ürün geliştirme (Hu 
& Adey, 2002) başlıkları altında  yer alan zihinsel becerilerin tespitine yönelik ölçümler yapıldığı tespit 
edilmiştir. Daha sonra, Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilmiş olan “Bilimsel Yaratıcılık Testi”nden 
yararlanılarak bu çalışmada başvurulacak olan madde havuzu oluşturulmuştur. 

Ölçme aracında; problem bulma, problem çözme ve detaylandırma (ürün tasarımı) alanında yer 
alan üç becerinin yer almasına karar verilmiştir. Problem bulma ile bilimsel problemlere karşı duyarlılık 
düzeyinin belirlenmesi; problem çözme ile bir problem durumuna yönelik bireylerin yaratıcı çözümler 
ortaya koyabilme yeteneğinin belirlenmesi ve detaylandırma ile de mevcut bir ürünün özgün ve işlevsel 
hale getirilebilmesiyle ilgili becerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Figüratif ve sözel yaratıcılık becerileri ortaya konulurken farklı düşünme süreçleri harekete 
geçtiği ve her iki yaratıcılık arasında düşük bir korelasyon olduğu (Torrance, 1972, akt. Cramond, 
Matthews– Morgan, Zuo, & Bandalos, 2005) göz önünde bulundurularak her iki tip soru tipine de yer 
verilmiştir. Problem bulma ve detaylandırma sözel, problem çözme ise figüratif açık uçlu birer sorudan 
meydana gelmektedir. 

İşlem ve Puanlama 
Veriler, araştırmacı tarafından iki farklı okul yönetiminden izin alınarak akşam etüt saatlerinde 

toplanmıştır. Uygulama yüzyüze görüşme tekniği ile sürdürülmüştür. Uygulamada, öğrencilere 30 dk.lık 
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bir süre verilmiştir. Ölçek toplamı üç maddeden oluşmaktadır. Her bir maddeden ve maddelerin 
toplamından ölçek toplam akıcılık, esneklik ve yaratıcılık indeks puanları (YP) hesaplanabilmektedir. 
Akıcılık, bir maddeye verilen doğru yanıtların sayısıdır. Esneklik ise bir maddeye verilen yanıtların 
kategori sayısıdır. YP’nın hesaplanmasında Snyder, Mitchell, Bossomaier ve Pallier (2004, p. 416) 
tarafından geliştirilmiş olan CI = log2{(1 + u1) (1 + u2) . . . (1 + uc)} formülü kullanılmıştır.  

BULGULAR 
Madde Analizleri 
Çalışmada öncelikli olarak madde analizlerine yer verilmiştir. Madde analizleri kapsamında 

betimleyici istatistikler, maddelerin ayırt ediciliği, madde korelasyonları ve düzeltilmiş madde–toplam 
korelasyonları incelenmiştir. Tablo 1’de öğrencilerin vermiş olduğu yanıtların ortalama, standart sapma 
ve minimum ve maksimum puanları yer almaktadır.  
Tablo 1.  
Ölçek maddelerinin aritmetik ortalama, standart sapma ve minimum ve maksimum puanları. 
Alt faktörler Alt puanlar  SS Minimum Maksimum 

Problem bulma 
Akıcılık 6.29 4.36 1.00 28.00 
Esneklik 4.18 2.57 1.00 17.00 
Yaratıcılık 5.18 3.22 1.00 20.34 

Problem çözme 
Akıcılık 5.77 4.27 1.00 40.00 
Esneklik 3.38 1.82 1.00 16.00 
Yaratıcılık 4.60 2.66 1.00 19.17 

Detaylandırma 
(Ürün 
geliştirme) 

Akıcılık 3.72 2.50 1.00 19.00 
Esneklik 3.17 1.78 1.00 10.00 
Yaratıcılık 3.46 2.11 1.00 12.75 

Ölçek toplam 
Akıcılık 15.78 7.57 4.00 64.00 
Esneklik 10.90 5.10 3.00 58.00 
Yaratıcılık 13.25 5.44 3.58 36.36 

Alt faktörlerden elde edilen puanlar incelendiğinde; akıcılık puanlarının 6.29–3.72, esneklik 
puanlarının 4.18–3.17 ve YP’nın 5.18–3.46 aralığında yer aldığı görülmektedir. Bir sorudan alınan en 
yüksek akıcılık yanıtı 40 ile problem çözme becerisine aittir.  

Ölçekte yer alan 3 madde ve ölçek toplam alt–üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 
uygulanmıştır. Bu yöntem uygulanırken öncelikle katılımcıların ölçek puanları büyükten küçüğe doğru 
sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre 251 kişilik grubun ilk ve son %27’sini oluşturan 68’er öğrencinin 
puanları eşleştirilmiş t testi ile puanları arasındaki fark incelenmiştir. Analiz sonuçları, aşağıda 
sunulmuştur. 
Tablo 2.  
BYT maddelerinin üst %27 ve alt % 27 gruplara göre t testi sonuçları.  
 Grup N  SS Sd t P* 
Problem bulma Alt %27 68 6.40 2.16 68 –24.556 .00 

Üst %27 27.78 8.73 
Problem çözme Alt %27 68 6.12 2.06 68 –22.054 .00 

Üst %27 24.01 7.79 
Detaylandırma (Ürün 
geliştirme) 

Alt %27 68 4.48 1.48 67 –18.968 .00 
Üst %27 18.53 6.96 

*p< 0,01. 
Yukarıda, Tablo 2’de görüleceği üzere alt ve üst %27’lik dilimin puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(67) = –24.556, –22.054 ve –18.968, p<.01). Farklar üst dilimde yer alan 
puanlar lehindedir. Gruplar arasındaki gözlenen farkların manidar olması, testin iç tutarlılığına ilişkin bir 
gösterge olarak değerlendirilebilir  (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012). Çalışmada, madde ve 
alt puanlar arası korelasyonlar da incelenmiştir.  
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Tablo 3 
Maddeler arası ve madde – toplam korelasyonları. 
Alt test Alt puanlar Puanlar 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Problem 
bulma  

Akıcılık (1) –            
Esneklik (2) .78** –           
YP (3) .89** .94** –          

Ürün 
Geliştirme 

Akıcılık (4) .46** .46** .48** –         
Esneklik (5) .34** .31** .33** .45** –        
YP (6) .44** .44** .47** .96** .50** –       

Problem 
Çözme 

Akıcılık (7) .12* .14* .14* .11 .02 .13* –      
Esneklik (8) .10 .14* .12 .10 –.03 .08 .77** –     
YP (9) .09 .12* .11 .09 –.02 .08 .93** .91** –    

Ölçek toplam 
Akıcılık (10) .78** .65** .73** .64** .34** .62** .65** .51** .59** –   
Esneklik (11) .63** .74**  .72** .54** .78** .57** .34** .40** .36** .71** –  
YP(12) .72** .77** .81** .68** .37** .69** .57** .53** .57** .94** .80** 

*p< .05, **p< .01 . 
Madde toplam ve maddeler arasındaki korelasyonlar Pearson Korelasyon Analiz ile 

hesaplanmıştır. Alt test puanları arası anlamlı korelasyonlar .94 ile .12 arasında değişmektedir. YP 
puanlarının diğer puanlarla korelasyonları göreli olarak diğer puanlardan daha yüksek ve tüm puanların 
da anlamlı olduğu görülmektedir. Bir ölçme aracında farklı yapılar arasında orta düzeyde korelasyon 
uygun yapılardan bir araya geldiğini, .80 üzerindeki ilişki ise binişiklik olduğunu gösterir (Çokluk, 
Şekercioğlu, & Şener, 2012). Korelasyon sonuçları -esneklik ile YP puanları hariç- puanların kendi 
aralarında ve ölçek toplamı ile olan korelasyonlarının uygun yapılar ortaya çıkmasını desteklediği 
söylenebilir.  

Madde toplam test korelasyonlarının tamamı da anlamlı çıkmıştır ve .94 ile .48 aralığında yer 
almaktadır. Ayrıca, ölçek maddelerinin öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerini ayırt etme derecesini 
belirleme amacıyla hesaplanan düzeltilmiş madde–toplam korelasyonları .72 ile .37 aralığında yer aldığı 
saptanmıştır (Tablo 3). Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk’e (2012) göre söz konusu korelasyon 
değerinin .30 ve üzerinde olması idealdir. 

Yapı Geçerliliği 
BYT’nin çalışılan örneklem grubunda hangi yapıları ortaya koyacağının belirlenmesi için AFA 

yapılmıştır (KMO değeri, .639; Barlett Sphericty χ²= 2738.570, Sd= 36, p< .00). Analiz sonucu, veri 
toplanan örneklemin büyüklüğünün AFA yapmak için yeterli ve uygun olduğu ve verilerin faktör analizi 
sonucu uygun yapılar ortaya çıkaracağı kanaati oluşmuştur (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012).  

AFA sonucunda, üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Üç faktör toplam varyansın %86.52’sini 
açıklamıştır. Birinci faktör, toplam varyansın %43.71’ini açıklamakta olup, problem bulma olarak 
adlandırılmıştır. İkinci faktör ise toplam varyansın %29.05’ini açıklamakta olup, problem çözme olarak 
isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör ise toplam varyansın %13.76’sını açıklamakta olup, ürün geliştirme 
olarak adlandırılmıştır. Kline’a (1994, akt. Deniz, Özer, & Işık, 2013) göre bir ölçme aracında ortaya 
çıkan varyansın %40 ve üzerinde olması yapı geçerliliği için önemli bir göstergedir. Bu değer, ölçeğin 
faktör yapılarının güçlü olduğunu göstermektedir.  
Tablo 4.  
Üç faktörlü BYT ve Düzeltilmiş Madde–Toplam Korelasyonları 
Alt testler Puanlar Faktör Yük Değerleri R(jx)* 

Problem Bulma 
Yaratıcılık  .989   .72 
Esneklik .951   .68 
Akıcılık .920   .62 

Problem Çözme Yaratıcılık   .992  .59 
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*R(jx)= Düzeltilmiş madde– toplam korelasyonları. 
Tablo 4’ten görüleceği üzere, BYT faktör yük değerleri .989–.701 aralığında değişmektedir. 

Analiz sonuçlarına göre alt ölçek puanları planlanan boyutlarda ortaya çıkmıştır.  
Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ise söz konusu yapının tek faktör altında daha doğru sonuç 

vereceğine işaret etmiştir. Bu durum, ıraksak düşünme görevlerine ilişkin araştırmacıların karşılaşmış 
olduğu genel bir problem durumudur. Örneğin, Torrance Yaratıcı Düşünme Testinde (TYDT) beş farklı 
puan türü hesaplanmakla birlikte bazı çalışmalarda tek faktörlü bir yapı (Proctor & Burnett, 2004; Runco, 
Plucker, & Lim, 2002–2001) bazı çalışmalarda ise iki faktörlü bir yapı desteklenmektedir (Azevedo, 
2007, akt. Primi, Nakado, Morais, Almeida, & David, 2013; Kim, 2006; Kim, Cramond, & Bandalos, 
2006; Krumm, Lemos, & Filippetti, 2014; Şahin, 2015). Değerlendirmelerde, AFA ile ortaya çıkan üç 
faktörlü yapı, bu sınırlılık kapsamında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Güvenilirlik 
Ölçeğe verilen yanıtlar bir araştırmacı tarafından puanlanmıştır. Puanlamanın iç tutarlılığı için 

değerlendirmeler arası tutarlılık oranı incelenmiştir. Bunun için, puanlayıcı ilk puanlamadan yaklaşık iki 
hafta sonra ölçeklerin 50’sini (%20) rastgele seçmiş ve tekrar değerlendirerek ilk puanlarla olan 
tutarlılığı, “Güvenirlik= Kabul edilen/ kabul edilen+ kabul edilmeyenX 100” (İftar & Tekin, 1997) 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Puanların, .92 düzeyinde tutarlı olduğu tespit edilmiş. Bu sonuç, .70 
kabul düzeyinin üzerinde olmasından dolayı (İftar & Tekin, 1997) iç tutarlılığın iyi düzeyde olduğu 
kanaatine varılmıştır. 

Ölçeğin iç tutarlılığı belirlenmesi için Cronbach α değeri de hesaplanmıştır. Söz konusu değer, 
Problem Bulma, Problem Çözme ve Detaylandırma (Ürün geliştirme) faktörleri için sırası ile .92, .89 ve 
.79 olarak hesaplanmıştır. Ölçek geneli ise .81’dir. Bu değerler, .70 sınır değerinin üzerinde olması 
nedeniyle ölçme aracının güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 
2012). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmanın amacı, üstün zekalı öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeyinin tespit edilmesine 

yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışmada; ölçeğin 
madde havuzunun oluşturulmasında Hu ve Adey’in (2002) “Bilimsel Yaratıcılık Testi”nden 
faydalanılmıştır. Bunun için öncelikli olarak, e-mail aracılığı ile söz konusu yazarlardan izin alınmıştır.  

Yapı geçerliliği aşamasında, AFA yapılmıştır. AFA sonucu üç faktörlü bir yapı tespit edilmiş, 
DFA ise söz konusu yapıyı teyit etmemiştir. Bunun nedenlerinden birisinin ölçme aracında hesaplanan 
puanların birbirleri ile bağlantılı olmasına bağlı olabilir. Şöyle ki; akıcılık ve esneklik puanından, YP 
puanı hesaplanmaktadır. Ayrıca, akıcılık puanı ile esneklik puanı iç içe geçmiş puanlardır. Esneklik 
puanı, hiçbir zaman akıcılık puanından daha büyük olamamaktadır. Eşit veya daha küçük olma 
durumundadır. Araştırmacıya göre, bu sınırlılıklar bir sonraki çalışmada geliştirilmesi gereken noktalar 
arasında yer almaktadır.  

Bir başka sınırlılık, ölçme aracında yer alan maddelerin birkaç öğrenci için basit geldiği –
öğrencilerin sözel anektodları ve/veya ölçme kağıtlarına ekledikleri notlardan- buna bağlı olarakta 
motivasyonlarının düştüğü saptanmıştır. Özellikle figüratif soruya verdikleri yanıtları kâğıda aktarmak 
yerine “Benzer açıda döndürdüğünüzde ve kenarların mesafelerinde değişiklik yaptığınızda sonsuz sayıda 
çözüm ortaya çıkar” gibi sözel önermelerde bulundukları saptanmıştır. Bu önermeler ise öğrencinin 
konuyu bildiğini göstermekle birlikte, puanlanamamıştır. Bu iki sınırlılık, bu ölçme aracındaki soruların 
katılımcıların düzeylerine basit geldiğini, buna bağlı olarakta motivasyonlarının düştüğüne işaret 

Akıcılık   .940  .57 
Esneklik  .933  .34 

Ürün Geliştirme 
Yaratıcılık    .966 .43 
Esneklik   .932 .43 
Akıcılık   .701 .37 
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etmektedir. Bir başka çalışmada daha kompleks ve alana özgü daha detaylı bilgi içeren sorulara yer 
verilmesi öğrencinin motivasyonunun artmasını sağlayabilir. 
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ÖZET 

İçerisinde bulunduğumuz çağda teknolojinin katkı sağladığı inovasyon, eğitimde olduğu gibi sanat alanında 
da değişim ve gelişimi beraberinde getirmiştir. 21. yüzyıl’ da kendini sürekli yenileyen sanatçıların sunduğu farklı 
yapıtlar ve resimlerindeki farklı mekânlarla birlikte, Resim-İş Eğitiminde de bu yeniliklere bağlı olarak yapılan 
güncellemelerin bireyinçağın gereklerine yanıt verebilecek nitelikte yetiştirebilmesinde faydalı olacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle eğitimin neredeyse her alanında olduğu gibi Resim-İş 
Eğitiminde de bireyin geleneksel yöntemlere bağlı kalmak yerine, teknolojinin yarattığı inovasyondan faydalanarak 
bir eğitim alması eğitimci olarak yetişmesinde önem taşımaktadır.  

Fotoğraf, dijital baskı v.b.  farklı tekniklerle sanatçıların yapıtlarında kullanılarak yapıtların değişime 
uğraması mekânlar içerisinde farklı algılama boyutlarına ve yorumlama biçimlerine neden olmuştur. Teknolojinin 
ilerlemesiyle üretilen yapıt ve mekân örneklerinin birey tarafından irdelenmesinde Resim-İş Eğitimindeki eksiklik 
hissedilerek karşımıza çıkmaktadır. Bu eksiğin giderilmesi amaçlanarak araştırma kapsamında 21. yüzyıl’daki 
güncel sanat irdelenerek sanatçıların yapıtlarından mekân örnekleri seçilmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modeli 
ile desenlenmiştir. Araştırma; konu açısından, Resim-İş Eğitimi, mekân, inovasyon, 21.yüzyıl sanatçılarından örnek 
temsilciler ile sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak “Resim-İş Eğitiminde İnovasyon ve İnovasyonun 21. Yüzyıl 
Sanatçılarının Resimlerindeki Mekâna Yansıması” başlıklı araştırma ile elde edilen verilerin, Resim-İş Eğitimiyle 
mekân kavramının kazanılması ve bireyin teknolojik gelişmelerle teknolojik olanaklardan yararlanma, düşünme, 
araştırma, yorumlama ve uygulama yapabilmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sanat, sanatçı, Resim-İş Eğitimi, mekân, teknoloji. 

ABSTRACT 

Technology –supported innovation brings with it change and development not only in the field of 
education, but also in the field of art in today’s era. It should be considered that different art products, designed by 
innovative artists of 21st century, and various spaces in their paintings can be beneficial to educate individuals, who 
are expected to satisfy the requirements of 21st century competencies in Arts and Crafts Education, in alignment 
with the developments regarding these innovations. Education of teacher candidates through innovative teaching 
methods rather than focusing on traditional teaching methods is crucial in Arts and Crafts Education as well as other 
areas in education. 

Modification of works of artists through photography, digital press, etc. leads to different ways of 
perceptions and interpretations. The need to scrutinize samples of technology-based art works and spaces becomes 
more prominent in Arts and Crafts Education with the improvements in technology. This study aims to fill this gap 
in Arts and Crafts Education. In order to fill the gap in Arts and Crafts Education, this study examines samples of 
spaces in the works of 21st century innovative artists. This study uses descriptive survey model. Research topics are 
limited by Arts and Crafts Education, space, innovation, and sample works from 21st century artists. It is expected 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1057 

that this study will contribute to acquisition of space concept, development of learners’ competency in using 
technology, thinking, research, investigation and application of these concepts in Arts and Crafts Education.  

Key Words: Art, Artist, Arts and Crafts Education, Space, and Technology. 

 
GİRİŞ 

 
Günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler, Resim Sanatçıların da ürettikleri eserlerinde 

değişimlere yol açmıştır. Bu değişim sürecinde yeni teknikler, yeni malzemeler, yeni yaklaşımlar ve yeni 

araç-gereçler kullanılarak farklı biçimlere yönelen sanat, oluşumuna neden olan düşüncelerin de 

gelişimine sebep olmuştur. Resim Sanatçılarının eserleri artık bilinen alışıldık görünümlerden uzaklaşarak 

yeniliklere kapılarını açmış, beklenmedik şekillerde karşımıza çıkmaya başlamıştır.21. yüzyıl Resim 

Sanatçıları resimlerinde ve resimlerinin mekânlarında değişme ve gelişme bilinciyle hareket etmiştir.  

Teknolojinin sağladığı yenilikler, sanatçıların eserlerini diğer disiplinlerle birlikte 

kurgulamalarına ve pek çok alandan esinlenmelerine sebep olmuştur. 21. yüzyıl sanatçıları eserlerinde 

mekân içerisinde yer alan elemanları; bazen fotoğraflardan alınan dijital baskılara akrilik, yağlıboya vb. 

tekniklerle müdahale ederek mekân içerisinde bazı elemanları yok etmiş, bazen ünlü resimlerin 

kopyalarını yeni bağlamda tekrar ele alıp yorumlamış, bazengazete, dergi vb. gibi basılıyayınlardan 

alıntılarla eklektik biçimde yaratmış, bazen de sinema, roman, çizgi film, animasyon gibi eserlerden 

esinlenerek oluşturmuşlardır. 21. yüzyıl sanatçılarının resimlerini ve resimlerindeki mekânı etkileyen, 

inovasyonun da katkısıyla değişimine sebep olan bu yöntem, teknik ve yaklaşımlara Resim-İş Eğitiminde 

ağırlıklı olarak yer verilmesi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.  

Problem Durumu 

Geleceğin sanatçılarının ve sanat eğitimcilerinin, gelecek çağın sanatına yatırım olarak içinde 

bulunduğumuz günümüz teknoloji imkanlarınıdeğerlendirmesi için sanatın günümüze kadar gelen 

gelişimi ve değişimininbilincinde olması ancak, aldıkları sanat eğitimi ile mümkün olmaktadır. Bunun 

içinde Resim-İş Eğitimi derslerinde günümüz Resim Sanatçılarının eserlerine ve eserlerindeki mekân 

kavramına ağırlık verilerek bireye görsel açıdan zenginlik yaratılmalı, sanatçıların kullandığı teknikler ve 

yöntemlerle farkı bir bakış açısı sağlanmalıdır. Eğitim sürecinde kullanılan yöntemlerin önemini 

Looney(2009) yaptığı çalışmada şu şekilde belirtmiştir: “Öğreten, öğrenen, eğitim ortamı, eğitim araç 

gereci, değerlendirme, müfredat gibi pek çok bileşene sahip olan eğitimde inovatif yöntemler dışında 

geleneksel yöntemler olarak tanımlayabileceğimiz yöntemlere baktığımızda, direkt olarak öğretmenin 

öğrenciye bilgiyi aktardığı, çözümleri açıklayarak gösterdiği bir yol karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde 

öğrencinin yeni bilgiyi farklı durumlara uyarlaması, test etmesi ve diğer alanlara bağlaması için çok az 

fırsat sunulmaktadır.”(Looney, 2009, s. 6; alıntılayan Kurtuluş, 2012, s. 19).   
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Resim-İş Eğitiminde, fotoğraflar, dijital baskı teknikleri v.b. gibi teknolojinin ilerlemesiyle 

üretilen eserlerin örneklerinin ve mekân örneklerinin birey tarafından irdelenmesindeki eksiklik bu 

derslerde göz önünde bulundurulmalıdır. İnovasyonun eğitimin olmazsa olmazı haline gelmesi gerektiği 

günümüzde, Resim-İş Eğitiminde desanat eğitimcisi olacağı düşünülen bireyin inovasyona duyarlılığı 

eğitiminin her aşamasında önem taşımaktadır. Resim-İş Eğitimi alarak eğitimci olan birey geleceğin 

teknolojisinin yeni uygulamalarına açık, araştırmacı ve bilgiye dayalı yetiştirilmelidir. Türkiye’de sanat 

eğitimi veren kurumların sorunlarından Erzen(1991)’de şu şekilde bahsetmiştir: “Sanat eğitimi yapan 

kurumlarda acilen bir yenilik gerekmektedir. Bu yenilik öncesanat okulunun katı duvarlarını kırarak 

çevreye açılmasını, toplumsal vekültürel olanaklarını kullanmayı, öğrencinin bilincini, kültürünü, 

duyarlılığını, cesaretini ve özgürlüğünü arttırmayı ilke olarak benimsemelidir (Erzen, 1991). 

“Resim-İş Eğitiminde İnovasyon: İnovasyonun 21. Yüzyıl Sanatçılarının Resimlerindeki Mekâna 

Yansıması”nı irdeleyen bu çalışmada öncelikle inovasyon kavramının tanımı ve ilişkili olduğu kavramlar 

ile ilgili bilgiler literatür göz önüne alınarak literatürde yer alan şekli ile verilmiştir. Daha sonra Resim-İş 

Eğitimi kavramı ve Resim-İş Eğitimde inovasyon hakkında bilgiler verilmiştir. Bir sonraki bölümde 20. 

yüzyıl resim sanatçılarından birkaç örneğe yer verilerek, 21. yüzyıl sanatçılarının çalışmalarından 

örneklerle mekân incelenmiş ve yorumlanmıştır. Son bölümde ise elde edilen bulgulara dayalı olarak 

sonuç ve tartışma bölümü oluşturulmuştur. 

İnovasyon Kavramının Tanımı ve İlişkili Olduğu Kavramlar 

İnovasyon, Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiştir. Peter F. Drucker’ın tanımına göre 

inovasyon, bir fikrin buluş aşamasından uygulamaya götürülmesi sürecidir. İnovasyon, kavram olarak 

hem bir süreci yenilemeyi ya da yenilenmeyi, hem de bir sonucu yani yeniliği anlatmaktadır (TÜSİAD, 

2003, s. 23). Ayrıca Drucker: “İnovasyonla yeniliğin birbiriyle karıştırılmasının, düşülen en büyük 

tuzaklardan biri olduğunu, İnovasyonun yenilikten farklı olarak değer yarattığını” belirtmiştir(Druger, 

1999; alıntılayan Elçi, Karataylı ve Karaata, 2008, s. 15).İnovasyonu en basit şekilde tanımlarsak: 

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce 

çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 

geliştirilebilir (MEB, 2009, s. 296). 

İnovasyon bilgiye dayanmaktadır. Bu anlamda inovasyon; değişmek, risk almak, daha da 

önemlisi bilinenlerin dışına çıkmayı göze almak demektir. Değişimle baş etmek, inovasyonu ve bunun 

gereklerini yerine getirmeyi zorunluluk haline getirmiştir(Demirel ve Seçkin, 2008, ss. 189-190). 

İnovasyon, yenilik kavramının yanı sıra kendisine yakın görülen; yaratıcılık, teknoloji, buluş ve Ar-Ge 

kavramlarıylada ilişkilendirilmiştir. Yıldırım(1998)’de inovasyonun yaratıcılık ile ilişkisini şu şekilde 

ifade etmiştir: “Yaratıcılık, herhangi bir konuda mevcut durumu geliştirmek ve dolayısıyla herhangi bir 

düzeyde inovasyon getirmek amacıyla kullanılır. İnovasyon ise, içerisinde, orijinallik, farklılık, değişiklik 
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ve yenilik barındırdığı için yaratıcı bir fikirden kaynaklanır. Yani, yaratıcılık inovasyon getiren bir 

faaliyettir, inovasyon ise yaratıcılığın bir sonucudur(Yıldırım, 1998, s. 120).Teknoloji ise, başvurulan 

bilgilerin toplamı, üretimin miktarını artıran, kalitesini yükselten, biçim ve niteliğini değiştiren bireyin 

ihtiyaçlarının en iyi biçimde giderilmesine yardımcı olan bilgi topluluğudur(Durna, 2002).İnovasyonun 

bir diğer ilişkili olduğu kavram buluş ile inovasyon arasındaki ilişkide inovasyonun fayda yaratan 

özelliği, icatların uygulanabilir ve kullanılabilir hale dönüştürülmesiyle birlikte ticarileşmesini de 

kapsamaktadır(Uzkurt, 2008, s. 27).  OECD Frascati Kılavuzu Araştırma ve deneysel geliştirmeyi(Ar-

Ge); insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması vebu dağarcığın yeni 

uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematikbir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak 

tanımlamaktadır(OECD, 2005, s. 30).Bilim ve teknoloji inovasyonun önemli birer girdisi; Ar-Ge’ de 

inovasyonu destekleyen faaliyetlerden biridir. Ancak Ar-Ge yapanların girişimcilik niteliği yoksa değer 

yaratmaları beklenemez; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez(Elçi, 2007, ss. 1-2). 

Resim-İş Eğitimi ve İnovasyon 

Sanat ve eğitim, içinde bulunduğu topluma bağlı olarak, çağın gerektirdiği, hızla yayılan bilimsel 

ve teknolojik yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bireyi toplum içerisinde yararlı bir birey olarak 

yetiştirmek öncelikle bilgiye, yaratıcılığa ve yeniliğe dayalı olarak topluma kazandırılmasını 

gerektirmektedir. Yenilikçi kültürü benimseyen ve bu yapıyı kurmayı başaran örgütler bulundukları 

çevreye ve gelişmelere uyum konusunda önemli kazanımlar elde etmektedir. Bu anlamıyla yenilik, 

örgütlerin başarısı ve devamı için yaşamsal bir öneme sahiptir. Gelişmelerin seyri eğitim sistemini ve 

kurumlarını da değişim için zorlamaktadır(Erdoğan, 2012, s. 2). Eğitim sisteminde ve kurumlarında 

toplumlar için ekonomik ve sosyal gelişimin bir anahtarı olan inovasyon; var olmadığı zaman büyüme 

yavaşlamakta, ekonomi ve topluluklar durağanlaşmaktadır. Ekonomistler, ülke ekonomilerinin gelişimi 

ve sürekliliğin sağlanması için, içinde eğitimin de yer aldığı büyük ölçekli inovatif programlara yatırımın 

önemini sürekli vurgulamaktadır. İnovasyon, bir süredir eğitim sektöründe ciddi ilgi uyandıran bir konu 

olmuştur. Bununla beraber, başarılı inovasyon, insan yaratıcılığı, bilgi, beceri ve yetenekler ile 

beslenmektedir ve geniş perspektifte ise bunları sağlayan eğitimdir. Eğitim ve öğrenmede inovasyonu ön 

plana çıkartan faktörler ise şöyle sıralanabilir(Looney, 2009, s. 4; alıntılayan Kurtuluş, 2012, s. 19):  

• Başarı düzeyinin arttırılmasını ve sonuçların tüm öğrenciler için hakkaniyetli olmasını isteyen 

sosyal ve ekonomik baskı,  

• İş, sosyal ve aile hayatındaki değişim,  

• Hızla gelişen teknolojiler,  

• Öğrencileri motive etme ve ilgilerini çekme.  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1060 

İnovasyon yeni bir bilgi, düşünce ya da fikirle başlamaktadır. Bundan dolayı mümkün olduğunca 

çok bilginin üretilmesi, öğrenilmesi ve kullanılmasına gereksinim vardır(Yalçınkaya, 2010, s. 385). Bu 

gereksinimi karşılamak içinde birey ve bireye verilen eğitimin öneminin sık sık altı çizilmektedir. Bir 

ülkenin sosyo-kültürel varlığını koruyup sürdürmesi ve mevcut yapılanmayı dahaileri bir seviyeye 

taşıması ancak eğitim sayesinde mümkün olduğundan, bir ülkedeverilen eğitimin niteliği çok büyük önem 

arz etmektedir. Kurumlarda rekabetüstünlüğü kazanmaları için, bilgiyi kullanabilmeleri ve başarılı bilgi 

yönetimi sağlanmasının yanında inovasyon çalışmaları önemli hale gelmektedir(Kabakçı, 2008, s. 1-2). 

20. yüzyıl'dan bugüne sanat alanlarında da sanatçıların kullandıkları yöntem, teknik, malzeme ve 

yaklaşımlarından teknolojiyi bunun yanı sıra yenilikleri kabullendiklerive en iyi şekillerde 

değerlendirmeye çalıştıkları açıkça görülmektedir. Sanatta yapılan değişikler ve yenilikler buna bağlı 

olarak Resim-İş Eğitiminde de program çerçevesinde yenilikleri gerekli kılmaktadır. İçerisinde bulunduğu 

dönemin gerektirdiği yeniliklerin takip edilmediği bir Resim-İş Eğitimi ile bireyin gelişimine katkı 

sağlayacak eğitimin gerçekleştirilmesi olanaksız olarak görülmektedir. Tüm dünyada sanat eğitimi ve 

öğretimi içeriği, süreci ve amacına yönelik önemli değişikliklerin yapılmasını zorunlu 

kılmıştır(Heptunalı, 2008, s. 93). Birey için yaratıcılık, buluş, hayal gücünün önem taşıdığı Resim-İş 

Eğitimi ile, üniversitelerin sanat eğitimi veren kurumlarında, takip ettikleri akademikprogram 

çerçevesinde, hem sanatçı hem de sanat eğitimcisiyetiştirmek amaçlanmaktadır. Amaç ne olursa olsun bu 

kurumlar; sanatın gelişimine katkı sağlayan, yükseköğretim düzeyinde sanat eğitimi veren 

kurumlardır(Erbay, 1997, s. 150). 

21.Yüzyıl Sanatçılarının Resimlerinden Örnekler ve İnovasyonun Sanatçıların Resimlerindeki 

Mekâna Yansımaları 

20. yüzyıldan günümüze gelişen teknolojinin verdiği imkanlarla birlikte değişime uğrayan sanat, 

sanatçıların kullandıkları farklı teknikler, farklı yaklaşımlar ve farklı malzemelerle karşımıza çıkmaya 

başlamıştır. Sanat alanındaki bu değişim sürecinde iletişim ve medya topluma hakim olmuş, sanatçıların 

düşüncelerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde bu alanda var olan estetik 

kaygılar, teknolojinin verdiği imkanlarla sanatçıları başka arayışlara sürüklemiş, sanatsal algı resim ve 

heykelle sınırlandırılmamıştır. Sanatçıların geleneksel yöntemleri sorgulayan sanat görüşleri Yeni Medya 

Sanatının oluşumuna sebep olmuştur.  
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1941 Almanya doğumlu resim ve fotoğraf sanatçısı olan Polke, tüketim toplumunun imgelerini 

kaotik bir şekilde kendine mal ettiği, alışılmadık zeminler üzerine boyanmış büyük boyutlu çalışmalar 

yapmaktadır. Güncel toplumun klişelere batmış bayağılıklarına saldırdığını iddia ederek bilincin daha 

yüksek bir düşünsel seviyesiyle temas kurmayı amaçlamaktadır. Sanatçının son dönemki soyut 

çalışmaları soyut ile figüratif sanat bağlantısını araştırmaya yöneliktir(Cumming, 2006, s. 464). 

Prikker(2007)’de Polke’nin eserlerini şu şekilde yorumlamıştır: 

“Polke başlangıçtaki desenlerinde önemsiz ve banal görünen imgeler, yüzeysel etkiler, klişeler ve kitch ile 

oynamıştır. Günümüzde hala modellerini magazinler ve reklam broşürleri gibi belirsiz kaynaklardanalmaktadır. 

Bunlarda tüketim mallarının dünyasına ve hergünkü yaşama yakınlığı arar.”(Prikker, 2007, s. 2). 

Resim 1’de görüldüğü gibi Polke için gerçeklik sanatçının resmettiği yerler, insanlar, fikirlerin bir 

alegorik, karşılıklı referansı olarak yeniden yapılandırıldığı bir tartışma formu halini almıştır. Yaptığı 

desenler, resimler, fotoğraflar bu amaçla bir araya getirilmiştir. Geleneksel desen onun için gereksiz hale 

geldiğinden, yeni bir estetik onun yerine geçmiştir. Desen burada işlevsiz bir sunum halini almış, yani 

belirli bir ikonografik anlam olmaksızın bir şans yönteminde ve imgelerin karmaşasından anlamını 

yeniden oluşturmuştur(Bernice, 1992, s. 27). 

20. yüzyılın sanatçıları arasında yer alan John Currin, genellikle kadınları ve aile yaşamını içeren, 

gösterişli bir şekilde yorumlanmış, alaycı figüratif resimler yapmaktadır. Uzuvları uzatıp, göğüsleri 

büyüterek kadın bedenini sık sık deforme etmekte; bazı eleştirmenler bunu cinsiyetçi addederken, bazıları 

bir hikâyenin tiyatro gibi sunulduğu parodi, bazıları ise bunun, güzelliğin çağdaş yorumuna dair bir 

eleştiri olarak kabul etmektedir. Sanatçının yapay olana ilgisi ve üslupsal gösterişi onu çağdaş bir 

maniyerist kılmaktadır(Selvi, 2010, s. 595).  

 
Resim 1: Sigmar Polke, Paganini, Kumaş Üzerine Akrilik, 200x450 cm, Courtesy 

Thomas Amman, Zürih 
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Resim 2: John Currin, Şükran Günü, 2003, tuval üzerine yağlıboya, 172,9x132,3 cm, 

Tate Galerisi, Londra, İngiltere34 
 
 Resim 2’de ön plandaki hindiyi ve figürleri ayrıntılı biçimde ele alan sanatçı için, bir iç mekân 

içerisinde alışılmadık pozlardaki figürler alay konusu olmuştur. Currin’in resimlerindeki figürler 

çoğunlukla yapmacık, mekânlar ise ikinci planda ve anlamsızdır. Sanatçının iç mekân resimleri, 

çerçevelerin ve aynaların kenarları ile ayrılmakta ve açık kompozisyona dayandırılmaktadır. Nesneler 

biçimleri değiştirilmeksizin doğal ortamında kendi haline bırakılmıştır (Lauterbach, 2005, s. 146).  

Fabián Marcaccio 1993 yılından beri dijital medya çağında sanatsal görsel yapıların hangi 

yetkelere sahip oldukları üzerinde çalışmaktadır. Marcaccio’nun reklam ve kitle iletişim araçlarından 

bulduğu, toplumun eğlence ihtiyacından ortaya çıkan “seks ve suç” üzerine kurulu imge parçaları birer 

uyarıcı görevi görmektedir. Marcaccio, geleneksel resimle farklı bileşenleri kombine ederek, “resim” ve 

“mutant”ın birleşimi olan “Paintant” adını verdiği formlar ortaya çıkartmaktadır(Doswald, 2013, s. 3). 

Yağlıboya, mürekkep, silikon kullandığı malzemeler arasında ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

                                                            
34 S. Selvi, (Ed.). Sanat atlası, Boyut Yayıncılık,  İstanbul, 2010, s. 595. 
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           Resim 3: Fabian Marcaccio, Paintant, 1999,                   Resim 4: Marcaccio, Emotional Rescue 
Ground        
            tuval üstüne yağlıboya, mürekkep, silikon,                       Paintant, 2002, tuval üzerine mürekkep, yağ,  
                      plastik, ip, 254 cm x 609.6 cm35                                                        akrilik, silikon36 
 

Resim 3 ve resim 4’te görüldüğü gibi sanatçı tuval bezinin dokusunu fotoğraflayarak büyütür ve 

bu büyütülmüş fotoğrafı tuvale tekrar basmaktadır. Bunu hem tuvalinin zemini hem de resme ait ayrı bir 

eleman olarak kullanan Marcaccio, boyanın akışkanlığını, inceltilmiş halini ya da yoğunluğunu 

kullanarak etkilerini abartmaktadır. “Fırça darbesi” anlayışı üzerine giden sanatçı şeffaf silikon jel 

kullanarak boyanın dokusal karakterini ortaya çıkarır. Böylece Marcaccio hem el yapımı geleneksel 

yöntemleri hem de teknolojik baskı yöntemlerini bir arada kullanmaktadır. “Marcaccio tarafından ön 

plana çıkarılan bu öğeler resim geleneğinin maddi çözümlemesinin temellerine 

dayanmaktadır.”(Schwabsky, 1993, aktaran Oktay, 2009, s. 71). Sanatçı eserlerinde kullandığı mekânı, 

kullandığı boyanın dokusal karakteri ve eklektik yapıyla yüzeye yaklaştırmıştır. Bazı çalışmalarında 

mekân: düz bir renk tonuyla, bazılarında ise çektiği tuval bezinin dokusunun fotoğrafını büyülterek 

soyutlanmış şekliyle yüzeye yaklaştırılmıştır. 

21. yüzyıl ile birlikte sanattaki yenilikler ilerleyerek devam etmiştir. Eysenck yenilik arayışı ile 

ilgili düşüncesini şu şekilde belirtmiştir: “Sanatçılar kaçınılmaz olarak yenilik arayışı içindedirler: Daha 

önce bir kez yapılan yeniden yapılamaz.” Ne var ki daha önce yapılan ve ölmüş gibi görünen bir şey, eğer 

insanlar ona ihtiyaç duyuyorsa yeniden hayata döndürebilir(Kuspit, 2010, s. 198). 

                                                            
35www.lacan.com 13. 04. 2015 tarihinde erişilmiştir. 
36www.lacan.com13. 04. 2015 tarihinde erişilmiştir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.lacan.com%2Fmarcaccio3.htm&ei=7TVCVfS_LtCKaJPggJAC&bvm=bv.92189499,d.d24&psig=AFQjCNHZMUal8-Sxb31Qw-beAG8PyQhZ0A&ust=1430488784854398
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.lacan.com%2Fmarcaccio3.htm&ei=7TVCVfS_LtCKaJPggJAC&bvm=bv.92189499,d.d24&psig=AFQjCNHZMUal8-Sxb31Qw-beAG8PyQhZ0A&ust=1430488784854398
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Resim 5: Takashi Murakami, Tan Tan Bo Pukinga.k.a. Gero Tan, panel üzerine akrilik, 2002. 

 
1962’de Tokyo’ da doğan Murakami, animasyon, resim ve heykel gibi alanlarda eserler 

yapmıştır. Sanatçı eserlerini, Japon geleneksel estetiği ile Batı kültüründen gelen etkilerle savaş sonrası 

Japonya’nın kültürel ve toplumsal değişimini; manga(çizgi roman), anime(çizgi film), video oyunlarının 

bir sentezi ile üretilen “superflat(süperdüz)” kavramı ile oluşturmaktadır. Bu kavram adını hayatı bunlara 

bağlı olan fanatik kitleden almaktadır. Sanatçı bu kavrama bağlı olarak oluşturduğu resimlerinde mekânı 

resim 5’te ki gibi bazen düz bir yüzeye bağlı tek renk ile bazense çok sayıda boya katmanlarıyla soyut 

lekeler elde ederek gerçekleştirmektedir. 

Murakami genellikle resimlerinde “Mr. Dob” isimli bir karakter kullanmaktadır. Doreo: popüler 

bir Japon mangasında yer alan robotik kedi karakteri ile bir video oyunu karakteri Kirpi Sonic’in bileşimi 

olan “Mr. Dob”, ne olduğu tam anlaşılamayan görüntüsüyle mangaların gelişimine ve İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra Japonya’da yapılan animasyon filmlerine örnektir(Mitsuyama-Widowiak, 2012, s. 

478).  

Sanatçı resimlerinde yazılara yer vermiştir. Bazı resimlerinde “Dob”un harflerini resmin içine 

dağıtmış, karakterin gözlerinde “o” harfini, kulaklarında “d” harfini kullanmıştır. Bazı resimlerinde ise 

küçük baloncuklara yer vererek, baloncukların içine yazı yazmıştır. Sanatçı bir resminde baloncuğun 

içine resmini anlatan şöyle bir yazı yazmıştır: 

“Kontrol edilemez biçimde kusarken, nefesimin pis kokusuyla beraber, balgamım koyulaşır. 

Dilim parçalara ayrılarak soyulurken, baş ağrım yoğunlaşır ve gözlerim kör olur. Dışkı ve idrar akarken, 

dayanılmaz bir acı bütün bedenimde dolaşır ve ölümün yakın olduğunu hissederim. Yardım isteyerek 

bağırırken, korkakça davranışımdan pişmanlık duyarım, başkalarının şu ana kadar beni sevmelerine izin 

vermediğim için; kaçışımın faydasızlığını hissederken, mide bulantım bitmek tükenmek bilmeksizin devam 

eder.”(Fineberg, 2014, s.521). 
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      Resim 6: Mark Ryden, Incarnation, 2009      Resim 7: Mark Ryden, Heaven, 2008, tuval üzerine 
    182.9 x 121.9 cm, panel üzerine yağlı boya37                      yağlıboya, 46,6x50,8 cm38 

 
Pop Sürrealizm’in günümüzdeki örneklerinden Mark Ryden, eserlerinde resim 6 ve resim 7’de 

görüldüğü gibi genellikle karanlık temalar, Rönesans dönemi benzeri manzaralar ve ünlü Hollywood 

karakterleri kullanmaktadır. Bu karakterlerin oldukça çocuksu ve sempatik görünüşlerinin altında her 

zaman tekinsiz bir hal vardır ve görüntülerinin tam tersi konularla uğraşmaktadırlar. New York Times’a 

göre “Ryden’ın resimleri, modern kiç’in naif yüzeyinden doğaüstü durumları, nostaljiyi ve duygusallığı 

işaret eder” (Glueck, 2001). 

Yıldız’ın (2012)’de sanatçı ile yaptığı röportajında sanatçı resim 6’daki “Incarnation” eserini şu 

şekilde ifade etmiştir:  

“Birçok insan bir kere etin yaşayan bir varlık olduğunu unutuyor. Bu insanlar eti bakkaldan 

steril bir paket içinde satın alınan basit bir ürün olarak görebiliyorlar. Eti bir giysi bağlamında 

algılamak onun ne olduğunun ve belki de nereden geldiğinin farkına varılmasını telkin eden cesurca bir 

hatırlatıcıdır. Bu farkındalığın ilgi görerek ve saygı duyularak ve belki de besin olarak faydalandığımız 

hayvanlara daha iyi davranmaya yol açarak takip edilmesini umuyorum.” 

(www.arsivfotoritim.com/yazi/mark-ryden-ile-roportaj/). 

Sanatçı, resim 6 ve resim 7’deki eserlerinde diğer eserlerinde de olduğu gibi sürrealist bir mekân 

yaratmıştır. Resim 1 de kız çocuğu bir bahçede yürüyorken resmedilmiştir. Arka planın sağında 

merdivenler, solunda ise bir sütun ve büyük mermer görünüşlü vazoya yer vermiştir. 

                                                            
37 http://www.markryden.com/paintings/gay_90s/index.html 18. 03. 2015 tarihinde erişilmiştir. 
38 www.arsivfotoritim.com/yazi/mark-ryden-ile-roportaj/ 11. 02. 2015 tarihinde erişilmiştir. 
 

http://www.arsivfotoritim.com/yazi/mark-ryden-ile-roportaj/
http://www.markryden.com/paintings/gay_90s/index.html%2018
http://www.arsivfotoritim.com/yazi/mark-ryden-ile-roportaj/
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Resim 8: Cheri Samba, “11 Eylül 2001’den Sonra”, 2002, tuval üzerine yağlıboya, 200x350 cm,                     

Çağdaş Afrika Sanat Koleksiyonu39 
 
Görsel şölenler ve eleştirel mesajlar Cheri Samba’nın sanatını oluşturmaktadır. Sanatçı, çizgi 

romanlardan, filmlerden ve reklamlardan ilham almıştır. Kongo, Popüler Sanat Ekolü olarak bilinen 

benzersiz yerel türün lideri olarak kabul edilmektedir. Bu ekolün kökeni Afrikalı dramatik hikaye 

anlatımına, maskeli balolara ve toplumsal bir ilişki yöntemi olarak sanata dayanmaktadır. Samba; göz 

alıcı renkler ve sembolik imgelem kullanarak gündemdeki konuları, cesur görsel anlatımlara 

dönüştürmektedir. Batılı grafik tekniklerini ve malzemelerini yapıtlarına uyarlayan sanatçı, izleyiciyi 

modern yaşamın çelişkilerini ve sorunlarını sorgulamaya yöneltmektedir(Selvi, 2010, s. 591). 

Resim 8’de bir dış mekân içerisinde merkezdeki erkek figürü; etten kemikten, jet motoru 

pervanelerinden oluşan öfke dolu bir kafası olan, ayağa kalkmasıyla etrafa yığınla ceset bırakan bir 

imgedir. Onun karanlığının aksine mekânda açık olan gökyüzüyse karakterin yıkıcı askerleriyle doludur. 

Sembolizm, Afrika sanatının kafaya olan sembolik vurgusunu yineleyip sorunun kaynağının altını çizen 

Samba’nın grafik yaratıcılığı, süper güç olma durumunun ruh halini özetlemektedir(Selvi, 2010, s. 591). 

Sanatçı yarattığı fantastik hayali mekânda zemini karakterin etrafa yığdığı cesetlerle doldurmuştur. 

Mekân içerisinde yer alan figürlerin uzuvları sanatçının yorumuyla, sanki sadece kemikten oluşmuşlar 

gibi çalışılmıştır. 

                                                            
39S. Selvi(Ed.). Sanat atlası, İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2010, s. 591. 
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1959 Hindistan doğumlu olan sanatçı Dodiya’nın hiperrealist resimleri, enstalasyonları ve metal 

yüzeyler veya kepenkler üzerine yaptığı resimler ile büyük hayranlık uyandırmıştır. Sanatçı eserlerinde 

doğduğu ve yetiştiği kentin çeşitliliğinin büyük bir etkisi olmuştur. Sanatçı, orta sınıf Hint yaşamını 

eserlerinde betimlemiştir. Resim 10’daki “Mahalaxmi” eserinde, kepengin arkasındaki duvara, babalarını 

çeyiz parası ödemekten kurtarmak için kendilerini asan üç kızın resmini yapmıştır(Bernardini, 2012, s. 

561). Sanatçı, metal kepenkle birleştirdiği tuval resimlerinde, bazen iç mekân bazen de dış mekânı 

hiperrealist mekânlar yaratarak kullanmıştır. 

Resim 11’de sanatçının bir fiziki mekân içerisine yan yana yerleştirdiği genellikle okullarda 

bulunan cam kapılı, ahşap türü dolapları serisi, çeşitli nesneler, fotoğraflar, çizimler ve resimler ile 

doludur. Dolaplar görünüşte ilgisiz görüntüsergileseler de, olaylar veya kişiler birbirleriyle bağlantıdır. 

Sanatçının dolap içleri ve üzerlerindeki resimleri; film, fotoğraf sanatçıları, Piet Mondrian resimlerinin 

çoğaltılması, mutfak aletleri ve kitap, ünlü sanat görüntülerindenoluşmuştur. Sanatçı dolaplardaki eserleri, 

çizimleri, fotoğrafları metinleri ile birleştirenbir kişisel arşiv olarak düşünmüştür. 

21. yüzyılın bir diğer sanatçısıJulieMehretu’nun eserlerine büyük ölçüde mimari şemalardan 

uyarlanan, şehir planlaması haritalarını andıran ufak grafik birimler ve Çin usulü fırça tekniği de diğer bir 

kaynaktır. Sanatçı vektörler ve alt kümeleri, küresel düzeyde soyut olarak etki eden dinamikleri sembolize 

etmeyi amaçlamaktadır. Serbest bir kalem ve fırçayla teknik olarak görüntüyü katmanlaştırmayı taklit 

ederek Mehretu, bilgisayarın artık iyice yerleşmiş olan tekelinin eski kompozisyon becerilerine de el 

atıyormuş gibidir(Bell, 2009, s. 461).  

        
Resim 9: Atul Dodiya, Mahalaxmi, 2002,              Resim 10: Atul Dodiya, Cabinet1 

metal kepenk üzerine boya(dış),  
tuval üzerine akrilik ve mermer  
tozu ile metal kancalar(iç),  
274,5x183 cm, Özel Koleksiyon1 
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Resim 11: Julie Mehretu, "Grey Space" 2006,                     Resim 12: Julie Mehretu, "Arcade," 2005, 

tuval üzerine akrilik ve mürekkep, 72x96 inches.                tuval üzerine akrilik ve mürekkep, 84x120 inches 
Nicolas Rohatynve Jeanne Koleksiyonu                              Jaime Frankfurt Koleksiyonu,  
Greenberg Rohatyn. Fotoğraf Erma Estwick40                      Fotoğraf Erma Estwick41 
 

Sanatçı resim 12 ve 13’teki gibi resimlerinde bilgisayardaki ızgara grafik sistemi ve dinamik 

çizgilerle mimari planları üst üste yerleştirerek soyut etkiler elde etmiştir. Sanatçı mimari planların 

üzerine yerleştirdiği dinamik çizgi ve formlarla öyle bir mekân duygusu sergilemiştir ki sanki resim bu 

hareket duygusuyla tuvalden dışarıya çıkacakmış gibi hissedilmektedir. Mehretu ‘nun çalışmalarını 

Lawrence Chua şu şekilde yorumlamıştır: 

“Julie Mehretu’nun resimlerinden birinin önünde durup bakmak biraz o başka bir şeye bakmak 

gibidir. Kent gibi onlarda katmanlardan, fragmanlardan ve devinimlerden oluşturulmuştur. Farklı farklı 

görsel dillerin birikmesidir bu resimler. Resmin uzamında harflerin, mimari çizimlerin, duvar yazılarının, 

çizgi romanların, ‘airbrush’ ve‘inkwash’ tekniklerinin dolaşımda olduğunu görebilirsiniz. Bu 

fragmanlarbütünlüklü dillerin kırık dökük parçaları değildir. Dünyayı tasvir eden bir sürecin 

parçasıdırlar. Yıkılırken birleşirler.”(http://lalekart.biz/www.iksv.org/bienal/2003). 

Yeni Pop sanatçıları fotoğraf, çizgi roman ve medyadan aldığı tüketimsel imajları kendilerine mal 

etmektedir. Yeni Pop’un gerçekte tüketim kültürünün beslediği imajlara doğrudan bir eleştiri getirmesi 

beklenirken, bu hareket tüketim ürünlerini olduğu gibi kullanmayı tercih etmektedir. Ürünler sadece 

tüketilmek için üretilmektedir. Keith Haring, Kenny Scharf, Rodney Alan Greenblatt ve Jeff Koons gibi 

sanatçılar mesajlarını aynı üslupları tekrar ederek vermişlerdir(Şahiner, 2008, s. 202). 

1955 Amerika doğumlu bir heykeltıraş ve ressam olan sanatçı Jeff Koons tüketim nesnelerini 

sanat eseri olarak yüceltmektedir. Tüketim toplumunun, başarı ve lüks yaşam tarzını acımasızca 

yüceltmesini, ayrıca malları sanata sanatı da mala dönüştürmek mümkün olduğundan sanatın işleyişi 

üzerine yorum yapmaktadır(Cumming, 2006, s. 473).  

                                                            
40www.art21.org/artists/julie-mehretu 10. 01. 2015 tarihinde erişilmiştir. 
41www.art21.org/artists/julie-mehretu 12. 01. 2015 tarihinde erişilmiştir. 

http://www.art21.org/images/julie-mehretu/grey-space-distractor-2006
http://lalekart.biz/www.iksv.org/bienal/2003
http://www.art21.org/artists/julie-mehretu%2010
http://www.art21.org/artists/julie-mehretu%2012
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        Resim 13: Jeff Koons, Couple, 2008, tuval üzerine                 Resim 14: Koons, Dudaklar,  
                           yağlıboya, 274,3 x 371,2 cm42                             tuval üzerine yağlıboya, 200043  

 
Resim 14’teki sanatçının “Couple” isimli çalışması, sanatçının noktaları kullanımı gazetelerdeki 

haber baskısı, dergi, renkli televizyon veya çizgi roman görüntüsü vermektedir. Resmin ön planında yer 

alan soyut lekeler ve çizgilerden oluşan kadının cinsel organının yanı sıra uzaktan bakıldığında arka 

planda yer alan noktalardan oluşan çıplak yatan bayan figürü oldukça belirgindir. Sanatçı bu resminde 

cinsel ilişkiye giren bir çifti resmetmiştir. Resimde, iç mekânı ikinci plana iterek arka plan olarak 

kullanmıştır. 

Koons’un son dönemlerde gerçekleştirdiği resimler Pop Art’la Sürrealizm ve Soyut 

Ekspresyonizm’in başarılı bir sentezi gibidir. Resim 15’teki “Dudaklar” isimli çalışmasında sanatçı, 

fantastik bir evren yaratmış, bu evrenin içerisinde mekânı arka planda kullanmış, gökyüzü ve yeşillik bir 

alandan oluşturmuştur. Bağlamından koparılan dudak ve göz gibi imgeler, Rene Magritte’in, Max 

Ernst’in ve Salvador Dali’nin boşlukta bir başına asılı duran tuhaf imgelerinden izler taşımaktadır. 

Sanatçı, bilgisayar teknolojisinin sunduğu yeni imajlardan esinlendiği bu son çalışmalarında geçmiş ve 

şimdiyi harmanlamıştır(Şahiner, 2008, s. 117).  

 

Resim 15: V. Desiderio, Cockaigne, 2003, tuval üzerine yağlıboya, 284,2x389,6 cm,  
Hirshhorn Müzesi, Washington, ABD44 

 
                                                            
42http://www.jeffkoons.com/artwork/ 23. 01. 2015 tarihinde erişilmiştir. 
43 R. Şahiner, Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modern Yapıbozumu, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 117. 
44R. Lerner, St. Ives, Cornwall. S. Farthing& E. Doğanay. Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 928). Caretta, Çin, 
2011. 

http://www.jeffkoons.com/artwork/
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1955 doğumlu Desiderio, son yirmi yıldır aktif olan diğer iyi eğitim görmüş yetenekli Amerikan 

kavramsalcı sanatçılar gibi, çok derin kişisel olanlarından şiirsel olanlara ve anlatılara kadar eserlerinde 

çok geniş yelpazede konulara eğilmiştir. Sanatçı resim 17’deki “Cockaigne” eserinde ise, son zamanlarda 

uygulandıkları halleriyle Soyut ve Kavramsal sanat geleneklerinin kesişme noktasında kendisine bir yer 

açmıştır. Eserin başlığında Pieter Bruegel’in Land of Cockaigne’ine yaptığı açık göndermeyle, sanatçı 

kendi sanatsal mirasının bir bölümünün nereden geldiğini göstermiştir. Eser, her biri zaman içinde donup 

kalmış görseliyle, kitapların, renk şekillerinin ve yiyeceklerin pedagojik ve tarihi mozağine yer 

vermiştir(Lerner, 2011, s. 928). 

 

Resim 16: Mark Tansey, Wake, 2003, tuval üzerine yağlıboya, 217,2x243,8 cm, Broad Art 

Foundation, Santa Monica, CA, ABD45 

Mark Tansey’in tek renkli ve büyük boyutlu tuvalleri, resim 18’deki gibi resim üzerine şen, ironik 

şakalarla gizli imgeler ve portrelerle doludur. Tansey, tasvirlerinin kaynağını kendi fotoğraflarına ve 

gazetelere dayandırmaktadır. Resim 18 dikkatli incelendiğinde, ayrılan geminin dümen suyunda James 

Joyce’un yalnızca bir açıdan bakınca görülen portresini içerdiği fark edilmektedir. Bu görsel oyun, 

Joyce’un 1939 tarihli “Finnegans’ın Uyanışı” isimli romanına gönderme yapmaktadır. Tansey 

çalışmasında, imgeleri bir rüyada olduğu gibi harmanlayan esprili bir eser ortaya koymak için tıpkı Joyce 

gibi, gerek algı hakkındaki fikirlere ve gerekse artistik geleneğin baskınlığına rağmen sanatçının yenilik 

yapma becerisine meydan okuyarak, geleneksel anlatıyı terk etmektedir(King, 2011, s. 926). Sanatçı 

eserinde bir dış mekân olan deniz manzarasını resmin sol köşesine figürleri yerleştirerek 

gerçekleştirmiştir. Sanatçı çoğu eserini içerisinde figürlerin yer aldığı dış mekân görünümlerinden 

oluşturmuştur.  

                                                            
45C. King, St. Ives, Cornwall. S. Farthing& E. Doğanay. Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 926). Caretta, Çin, 
2011. 
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1. 5. Yöntem 

21. yüzyıl’daki güncel resim sanatı irdelenerek sanatçıların yapıtlarından mekân örnekleri 

seçilmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırma doğrultusunda yerli ve 

yabancı yazılmış kitaplar, dergiler, web sayfaları, kataloglar, broşürler, yüksek lisans ve doktora tezleri 

incelenmiştir. Yapılan araştırma doğrultusunda elde edilen verilerle sonuç bölümü oluşturulmuştur. 

Araştırma; konu açısından, Resim-İş Eğitimi, mekân, inovasyon, 21. yüzyıl sanatçılarından örnek 

temsilciler ile sınırlandırılmıştır.  

1. 6. Tartışma ve Sonuç 

Günümüz iletişim teknolojileri ile her türlü bilginin birçok yoldan hızlı ve etkili bir biçimde 

paylaşılıp, birkaç saniyede dünya çapında dağılışına tanıkolunmaktadır. Yenilikler ve değişim böylesine 

hızla hayatımıza hakimken eğitim sistemimizin ve yöntemlerimizin değişmemesi düşünülemez. Hele 

sanat gibi başlı başına her adımı farklılık, yenilik anlamına gelen bir alanda gelişmeleri takip etmek değil, 

gelişmelere yön vermek gerektiği konusunda hem fikir olup, bu doğrultuda deneme ve uğraşı içerisinde 

olmanın daha doğru bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir(Tanyolaç, 2008).Tanyolaç’ın da 

araştırmasında belirttiği gibi, gelişmeleri sadece takip etmenin yanı sıra katkı bulunmak ve yön vermekte 

gereklidir. Bu sebeple Resim-İş Eğitiminde inovasyon geleceğin sanatçıları ve eğitimcileri için büyük 

önem taşımaktadır. Günümüz Resim-İş eğitimcilerinin de bireye verdiği eğitimde önemli roller 

düşmektedir. Uysal(2011) yaptığı araştırmasında konuyu şu şekilde yorumlamıştır: “Sürekli gelişiminin 

yaşandığıbu çağda sanat eğitimi alanında da öğrencilerin bu teknolojilerden ve yeniliklerden bağımsız 

eğitimi etkili bir eğitimmodeli olamayacaktır. Özellikle bilgisayarla birlikte tüm medyanın dijitalleştiği, 

görülebilir olanlarınyanı sıra yapay gerçekliklerinde içinde bulunduğu sanal ortamın günümüzde toplum 

yaşamının heralanında varlığını ve etkisini hissettirdiği açıktır(Uysal, 2011, s. 25).  

Süsoy Şimşek(2006)’da konu ile ilgili yaptığı bir araştırmada şu sonuca ulaşmıştır: “Resim-İş 

Eğitimi alan bireylerin anasanat atölye derslerinde ağırlıklı olarak belli sınırlar içinde kalmış, teknolojik 

ve çağcıl imkanlardan yoksun bırakılmış, bireyin sanatsal ihtiyaçlarına, görüşlerineışık tutmada yetersiz 

bir altyapı ile hazırlanmış programlarda tam anlamı ileözgür ve demokratik olmayan, yaratıcılığını 

geliştirmede etkisiz kalan birsanat eğitimi sistemi içinde yer aldığı gözlenmiştir. Bireye yeni 

tecrübelerkazandıramayan, sanatı ve yaşamıiçselleştirmeyen bir uygulamasisteminin ağırlıklı olarak 

yürürlükte olduğu ve bunun yeterli olmadığı açıkça görülmektedir.”(Süsoy Şimşek, 2006, s. 82). 

Araştırmanın konusunu oluşturan kavramlar araştırma doğrultusunda incelenmiş olup, “Resim-İş 

Eğitiminde İnovasyon: İnovasyonun 21. Yüzyıl Sanatçılarının Resimlerindeki Mekâna Yansıması” 

başlıklı araştırmanın sonucunda; yeni yüzyılın sanatı göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarında 

Resim-İş Eğitimiyle bireyin yetiştirilmesi, bugün ancak inovasyon, bilgi teknolojileri, buluş ve yaratıcılık 

gibi bireyin bugüne ayak uydurmasını sağlayacak Resim-İş Eğitimi ile gerçekleştirilebileceği 
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düşünülmektedir.21. yüzyılın sanat alanında kattığı yenilikler göz önünde bulundurularak, Resim-İş 

Eğitimi ile bireye teorikte ve uygulamada geleneksel yöntemlere bağlı, inovasyondan uzak verilen eğitim, 

bireye yenilikler katmayacağı gibi, bireyi içerisinde bulunduğumuz dönemin ilerisine de götüremeyeceği 

açıkça görülmektedir. Hem sanat hem de sanat eğitiminde, yeni yüzyıl yeniliklere açık, yeniliklere ayak 

uydurabilen, kendini yetiştirmiş bireylere ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun 

Resim Sanatçılarının resimlerindeki mekâna getirdiği yenilikler ve Resim-İş Eğitiminde inovasyon 

kavramı ile ilgili bilgilerin elde edildiği bu araştırmagünümüzde ve gelecekte Resim-İş Eğitimi 

öğrencilerine referans olabilecek niteliktedir.  
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ÖZET 

Estetik ve sanat eleştirisi alanları birbiriyle yakın birbirlerine yardımcı alanlardır. Sanatın da temel 
alanlarındandır. Eser eleştirisi yaparken, estetik ve ilgi alanlarına dokunmadan tam bir eleştiri yapılamayacağı gibi; 
Estetik sorgulamada sanat eleştirisinden bağımsız olarak düşünülmemektedir. Araştırmanın örneklemini ilköğretim 
II.kademe öğrencilerinin derslerine giren 30 Görsel Sanatlar öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada literatür taraması ve uzman görüşlerine dayanılarak bir anket geliştirilmiştir. 
İlk uygulaması 14 sorudan oluşan anket 5 kişiye uygulanarak gerekli görülen ifade değişiklikleri yapılmıştır.  
Geçerlilik güvenirlik ölçümlerinden sonra 4 soru elenerek 10 soruya indirilmiştir. Bu anket soruları; Teorik ve 
uygulama ağırlıkları, Sanat Eleştirisi ve etkisi, Estetik ve etkisi, Estetik ve Sanat Eleştirisi ilişkisi olmak üzere 4 
grup sorudan oluşmaktadır. Araştırmada çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlar % olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmanın verileri % olarak tablolarla ortaya koyulmuştur. Verilere göre oluşturulan bulgular 3 alt probleme göre 
yorumlanmıştır. Görsel sanatlar derslerinde teorik bilgiye yeterince yer verilmediği ancak verilmesi gerektiği, ders 
öğretim programının sanat eleştirisi ve estetiğe yeterince uygun olmadığı, estetik ve eleştiri ile ilgili amaçların 
bazılarını karşıladığı, sanat eleştirisi ve estetiğin ilişkili alanlar olduğu bulgu ve sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Estetik, Sanat Eleştirisi, Ortaöğretim, Görsel Sanatlar Dersi 

 

1.GİRİŞ 

Problem Durumu 

Günümüzde uygulanan çok alanlı sanat eğitimi yönteminde “sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik 

ve sanatsal uygulamalar” olmak üzere dört disiplin yer almaktadır. Verimli ve doğru bir sanat eğitiminin 

ancak bu dört disipline dayalı bir eğitimle olabileceği düşünülmektedir. Etkili bir sanat eğitimi için 

bireyin sanat yapıtına sadece eleştirel yaklaşımı, gerekli değer birikimi ve beceriyi kazandıramaz. Öğrenci 

bir yandan konu ile ilgili sanat tarihi bilgisini alırken diğer yandan sanat eleştirisi ve estetik ilişkisini 

kurmalı. Ve son olaraktan uygulamasını yapmalıdır. Sıralama değişse bile yukarıdaki disiplinlerin birlikte 

kullanılması etkili bir Görsel Sanat dersi için gereklidir. Bu nedenledir ki bir sanat yapıtını oluşturan 

değerleri görmek, zihnin estetik boyutta bir etkinliğidir. Sağlam bir ön bilgilenme, kültür ortamının 

sunduğu fırsatlarla kazanılan bu deneyim kendi kendine öğrenilemez. Sanat yapıtını eleştirel bir gözle 

mailto:smaracanan@gmail.com
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incelemek, bir anlamda yapıtı oluşturan simgeleri estetik anlamda okumak öğretimle gelişir 

(Kırışoğlu,1991:133). 

Karabulut ve arkadaşlarına göre (2008) Pedagojik eleştirinin temel amacı, öğrencilerde var olan 

estetik algılamanın körelerek yok olup gitmesine engel olarak, bunun daha da geliştirilmesini sağlamaktır. 

Sanat eleştirisi, sanatın içyüzünün kavranmasına, anlaşılmasına ve kültürel değerlere ışık tutarak 

bilgilendirmeye ve eğitmeye gayret eder. Sınıflardaki eleştiri aktiviteleri sırasında kültür ve sanat 

tarihindeki önemli dönemleri öğrencilerin kavramalarına yardım ederek, onların sanatın değişik ve sayısız 

bir şekilde etkileyici olduğunu ve değişik amaçlar için her zaman formunu değiştirdiğini bulmalarına 

yardımcı olmak gerekmektedir (Karabulut, Karakuzu ve Konca 2008: 87). Okul düzeyinde yapılan eleştiri 

çalışmalarına ‘sanat yapıtı inceleme’ demek daha doğru olur. Çünkü bir sanat yapıtına bakmak, ondan tat 

almak, yapıttaki değerleri görmek, eleştiriye göre daha az uzmanlık ve bilimsellik ister 

(Kırışoğlu,1991:133). İnceleme ile eleştiri arasındaki en temel fark, incelemenin genel, eleştirinin ise özel 

olmasıdır. Eleştiri merkeze bir objeyi (bir resmi), inceleme ise bir alanı (örneğin resim alanını) alır. 

Eleştiride obje ile teke tek ilişki şarttır, incelemede ise genelin bilgisi üzerinden yapılır (Erinç, 1995b: 

56).  

Genelde kabul görmüş sanat eleştirisi yöntemleri dört bölümden oluşur. Bunlar: 1.Betimleme, 

2.Çözümleme, 3.Yorum, 4.Yargı’dır. Bazı eleştirmenler bu sıralamayı şöyle yaparlar: 1.Duyusal, 

2.Biçimsel, 3.Tematik, 4.Teknik. Her iki yöntem karşılaştırıldığında, bölümler içinde yer alan konularda 

çok fazla değişikliğin olmadığı anlaşılır (Kırışoğlu,1991:135). Bu eleştiri basamakları ve estetik ile 

ilişkisi aşağıdaki tablo ile de açıklanmaktadır. 

Tablo 1: Sanat Eleştirisi ve Estetik İlişkisi 

Eleştiri yöntemiyle 
bir sanat eserinde 
bulunan farklı 
estetik niteliklerin 
ortaya çıkarılması 

Sanat eleştirisi Estetik nitelikler Sanat kuramları 
Nasıl bakmalı Ne aranacak  
I.Betimleme Reel nitelikler ve/veya görsel nitelikler(Sanatın 

Elemanları) 
Yansıtmacılık 

II:Çözümleme Görsel Nitelikler 
(Sanatın İlkeleri) 

Biçimcilik 

III.Yorumlama Dışavurumcu Nitelikler Anlatımcılık 
IV.Yargı Bir Sanat Eserinde Bulunan tüm estetik 

niteliklere dayanılarak kişisel bir karar verilir. 
 

         (BOYDAŞ, 2007:53) 

Estetik sorgulama sınıfa en iyi şekilde nasıl tanıtılır sorusu ilk başlarda zor görülebilir. Çünkü 

estetik konular oldukça soyut  konulardır ve felsefe okul döneminde düzenli olarak öğretilemez. Felsefik 

sorgulama teknikleri genel olarak dile dayalı olarak nitelendirilebilir. Öğrencileri sorgulayan görüşler, 

onların kendi geçmiş tecrübelerinden çıkabilmenin yanısıra gerçek materyallerden ya da varsayılan 

örneklerden çıkarılabilir (Crawford,1987:237). ‘Sanat nedir?, ‘Ona nasıl değer veriyor ve onu nasıl 

anlamlandırıyoruz? Sanat ne içindir? vb. içeren sorular sorulabilir (Anderson,1997:14).  
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Estetik sorgulamanın ana konusu, sanatın sadece yaratma ve değer biçici faaliyetlerinden değil 

aynı zamanda sanat tarihi ve eleştirisi disiplinlerinden de gelir (Crawford,1987:235). Öğretmenin sanatsal 

yaklaşımı, öğrenciyi sanat eleştirisi konusunda gayretli bir kişi yapabileceği gibi, ömür boyu sürecek bir 

ilgisizliği de sürükleyebilir. Pedagojik eleştirinin temel amacı, öğrencilerde var olan estetik algılamanın 

körelerek yok olup gitmesine engel olarak, bunun daha da geliştirilmesini sağlamaktadır (Karabulut ve 

Diğerleri, 2008: 88).  

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ile;  Görsel Sanatlar Derslerinde öğrencilerin; Estetik ve Sanat Eleştirisine bakışları 

nasıldır? sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. Genel amaç ile ilgili alt problemler aşağıdaki gibidir. 

1.Görsel sanatlar derslerinde teorik bilgiye (sanat eleştirisi ve estetik) yer verilmekte midir?  

2.Görsel sanatlar öğretim programı sanat eleştirisi ve estetiğe uygun mudur? 

3.Sanat eleştirisi ve estetik birbirleri ile ilişkili midir? 

2.2.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada bir durum değerlendirmesi olup nicel araştırma verilerinden anket kullanılmıştır. 

Çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlar % olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın verileri % olarak 

tablolarla ortaya koyulmuştur. Bu araştırmada kullanılan anket literatür taraması ve uzman görüşlerine 

dayanılarak geliştirilmiştir. İlk uygulaması 14 sorudan oluşan anket alanında uzman 5 kişiye uygulanarak 

gerekli görülen ifade değişiklikleri yapılmıştır.  Geçerlilik güvenirlik ölçümlerinden sonra 4 soru elenerek 

10 soruya indirilmiştir. Bu anket soruları; teorik bilgilerin durumu, sanat eleştirisi ve estetiğin programda 

kullanımı, estetik ve sanat eleştirisi ilişkisi olmak üzere 3 grup sorudan oluşmaktadır. Verilere göre 

oluşturulan bulgular 4 alt probleme göre yorumlanmıştır. Ayrıca nicel verileri desteklemek amacıyla 

literatür taraması yapılarak dokümanlar incelenmiştir. Anket de ortaya çıkan tablolar dükümanların 

betimsel analizi ile desteklenmiştir.  

2.3.Örneklem  

Araştırmanın örneklemini Bolu ilinden 15 Görsel Sanatlar öğretmeni, Niğde ilinden 15 Görsel 

Sanatlar öğretmeni olmak üzere toplam 30 Görsel Sanat öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada evreni;  

Bolu ve Niğde de ilköğretim II kademede görev yapmakta olan Görsel Sanat öğretmenleridir.. 

Araştırmanın örneklem grubunun belirlenmesinde “Benzeşik (homojen) Örnekleme” den yararlanılmıştır. 

“Buradaki amaç; küçük, benzeşik bir örneklem oluşturmak yoluyla belirgin bir alt-grubu tanımlamaktır 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1077 

(Yıldırım ve Şimşek 2005:109). Yapılan araştırma ile ilgili olarak seçilen örneklem grubunun özelliklerini 

belirten tablo aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2: Örneklem 

Örneklem 
 

Toplam 
Bayan 21 
Erkek 9 
Genel Toplam 30 

 
Örneklemde; 21 bayan, 9 erkek öğretmen yer almaktadır. Toplam 30 Görsel Sanat öğretmeni 

vardır. Öğretmenler İlköğretim ikinci kademe Görsel Sanat derslerine girmektedirler. 

Tablo 3: Veri Toplama Araçları Tablosu 

Veri Türü Soru Numarası Elde Edilen Bulgu Tablo No 
Anket 1,2 1.bulgu 4,5 
Anket 3,5,6,7,8,9 2.bulgu 6,7,8,9,10,11 
Anket 4,10 3.bulgu 12,13 

 
3.BULGULAR 

Görsel Sanatlar Derslerinde öğrencilerin; Estetik ve Sanat Eleştirisine bakışlarına yönelik,  Görsel 

Sanatlar Ders öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Genel amaç çerçevesinde 3 alt problem ile ilişkili 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

I. Alt Probleme Ait Bulgular 

Görsel sanatlar derslerinde teorik bilgiye (sanat eleştirisi ve estetik) yer verilmekte midir? 

sorusuna ilişkin aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 4 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
 1.Görsel Sanatlar derslerinde uygulama 
çalışmalarının yanı sıra teorik bilgilere (sanat 
tarihi, eleştirisi, estetik) de yer verilmeli midir? 

Toplam % 

Evet 26 %86.6 
Hayır 4 %13.3 
Genel Toplam 30 %100 

 
Öğretmenlerin %86.6’sı görsel sanat derslerinde uygulamanın yanı sıra teorik bilgininde önemli 

olduğunu belirtmiştir. Öğretmen %13.3’ü ise teorik bilginin gerekli olduğunu düşünmemektedir. 
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Tablo 5 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
2.Görsel Sanatlar dersleriyle ilgili olarak teorik 
bilgi ve uygulamanın oranı aşağıdakilerden hangisi 
gibi olmalıdır? 

Toplam % 

a.Teorik %25 – Uygulama % 75 14 %46.6 
b.Teorik %50 – Uygulama % 50 14 %46.6 
c.Teorik %75 – Uygulama % 25 2 %6,6 
Genel Toplam 30 %100 

 
Öğretmenlerin yarısı teorik bilgi ve uygulama dengesinin eşit olması gerektiğini, diğerleri ise 

uygulama oranının %75, kalan %25’in ise teorik bilgiyi kapsaması gerektiğini ifade etmiştir.  

II. Alt Probleme Ait Bulgular 

Görsel sanatlar öğretim programı sanat eleştirisi ve estetiğe uygun mudur? Sorusuna ilişkin 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 6 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
3.Görsel Sanatlar programının Sanat Eleştirisi için 
uygunluğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Toplam % 

a.Evet uygun olduğunu düşünüyorum. 4 %13.3 
b. Hayır uygun olmadığını düşünüyorum. 24 %80 
c.Program uygun olmasa bile öğretmen istedikten 
sonra sanat eleştirisi çalışması yaptırmalıdır. 

2 %6.6 

Genel Toplam 30 %100 
 

Görsel sanatlar ders programının sanat eleştirisi için uygun hale getirilmesi gerektiğini düşünen 

öğretmen sayısı %80’dir. Geri kalan kesim ise program uygun olmasa bile öğretmenin istediği taktirde 

Sanat Eleştirisi yapabileceğini düşünmektedir.  

Tablo 7 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
5.Görsel Sanatlar programının sanat eğitiminin 
amaçlarından biri olan “bireye estetik 
davranışlar kazandırma” ya yönelik içerikte 
olup olmaması gerekliliği konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

Toplam % 

a.Evet uygun olması gerektiğini düşünüyorum. 14 %46.6 
b.Hayır uygun olmaması gerektiğini 
düşünüyorum. 

4 %13.3 
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c.Program uygun olmasa bile öğretmen 
istedikten sonra estetik davranışlar 
kazandırmaya yönelik etkinlikler yaptırılabilir. 

12 %40 

Genel Toplam 30 %100 
 

Öğretmenlerin %46.6’sı Görsel Sanatlar programının bireye estetik davranışlar kazandırmaya 

yönelik uygun olması gerektiğini düşünürken %40’ı uygun olmasa bile ders öğretmeninin bu etkinlikleri 

yapabileceğini düşünmektedir. %13.3’lük bir öğretmen grubu “estetik davranışlar” kazandırmaya yönelik 

programın uygunluğunun önemli olmadığını düşünmektedir. 

Tablo 8 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
6.Görsel Sanatlar derslerinde sanat eleştirisi 
yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
  

Toplam % 

a.Gereklidir. 20 %66.6 
b.Olsa da olur olmasa da. 6 %20 
c.Gerekli değildir. 4 %13.3 
Genel Toplam 30 %100 

 
Derste Sanat Eleştirisi yapılması gerektiğini düşünen öğretmenler %66.6 oranındadır. Sanat 

eleştirisi olsa da olur olmasa da olur diyen öğretmen %20 oranındadır. Öğretmenlerin %13.3’lük bir oranı 

da sanat eleştirisi yapılmasa da olur demişlerdir.  

Tablo 9 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
7.Sanat eleştirisinin Görsel Sanatlar derslerinde 
öğretme ve öğrenme sürecine, gelişimine ne 
gibi bir etkisi vardır?  

Toplam % 

a.Doğru soru sormayı öğrenen birey 
sorunlarına daha akılcı çözümler getirebilir. 

14 %46.6 

b.Eğer işlenecek konu yetiştirilmişse Sanat 
Eleştirisi de yapılabilir. 

8 %26.6 

c.Sanat eleştirisi çok zaman alacağından dolayı 
uygulama yapılması tercih edilmelidir. 

8 %26.6 

Genel Toplam 30 %100 
 

Öğretmenlerin %46.6’sı sanat eleştirisinin doğru sorular sormayı öğreterek sorunlara akılcı 

çözümler getirmede etkili olduğu görüşündedirler. Öğretmenlerin geri kalanı ise Sanat Eleştirisini  zaman 

alacağı için gerekli görmemekte; bu zamanı uygulamaya ayırmak istemektedirler.  

Tablo 10 
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GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
8.Görsel Sanatlar derslerinde ağırlıklı olarak 
aşağıdaki unsurlardan hangileri dikkate alınmalıdır? 
Önem sırasına göre parantez içine numara 
veriniz.(1,2,3,4) 

Toplam 
% 

Toplam 
% 

Toplam 
% 

Toplam 
% 

BİR 
1 

İKİ 
2 

ÜÇ 
3 

DÖRT 
4 

a.Sanat eserlerini eleştirebilme becerisini 
kazandırabilme. 

6 2 14 8 
%20 %6,6 %46.6 %26.6 

b.El becerisini geliştirme, 
16 10 4  
%53.3 %33.3 %13.3 %0 

c.Sanat tarihi, sanat ve sanatçılarla ilgili bilgiler 
kazandırma. 

2 12 10 6 
%6,6 %40 %33.3 %20 

d.Estetik davranışlar kazandırma ve sanata ve 
sanatçıya değer verme bilincini geliştirme, 

6 6 2 16 
%20 %20 %6,6 %53.3 

 
%53.3’lük bir kesim estetik davranış kazandırma ve sanata-sanatçıya değer vermenin önemli 

olduğunu belirtmiştir.  

Öğretmenlerden %53.3’lük bir kesimde Görsel Sanatların el becerisini geliştirmesi gerektiğini 
düşünmektedir. 

%46.6’lık bir kesim ise sanat eserlerini eleştirebilme becerisinin kazandırılması gerektiğini ifade 
etmiştir. 

Diğer %40’lık kesim ise sanat tarihi, sanat ve sanatçılar ile ilgili bilgiler kazandırılmalıdır 
demiştir. 

Tablo 11 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
9.Görsel Sanatlar derslerinde öğrenciler 
uygulamasını yaptıkları çalışmaları üzerinde 
eleştirel ve estetik bir tavır ortaya 
koyabiliyorlar mı? 

Toplam % 

a.Genellikle çalışmalarının olumlu yönleri 
üzerinde duruyorlar.  

4 %13.3 

b.Genellikle çalışmalarının olumsuz yönleri 
üzerinde duruyorlar. 

18 %60 

c.Kendi çalışmalarına karşı Eleştirel ve Estetik 
bir bakış açısına sahipler 

8 %26.6 

Genel Toplam 30 %100 
 

Öğretmenlerin %60’ı öğrencilerin eleştirel tavırdan çıkardıkları anlamın olumsuzluk olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %26.6’sı ise öğrencilerin kendi uygulamalarına karşı eleştirel ve estetik bir 

bakış açısına sahip olduklarını söylemişlerdir. Geri kalan %13.3’lük kesim ise öğrencilerinin 

uygulamalarının olumlu yönleri üzerinde durduklarını ifade etmişlerdir.  

III. Alt Probleme Ait Bulgular 
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Sanat eleştirisi ve estetik birbirleri ile ilişkili midir? Sorusuna ilişkin aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Tablo 12 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
4.Sizce Estetik Yargı Sanat Eleştirisi ile 
bağlantılı mıdır? Toplam % 

a.Evet bağlantılıdır 24 %80 
b.Hayır bağlantılı değildir 2 %6.6 
c.Bağlantılı olmalıdır 4 %13.3 
Genel Toplam 30 %100 

 
Öğretmenlerin %80 gibi büyük bir çoğunluğu sanat eleştirisi ve estetik yargıyı birbirleri ile 

bağlantılı alanlar olarak algılamaktadırlar. %13.3’lük bir kesim ise sanat eleştirisi ve estetiğin birbirleri ile 

bağlantılı olması gerektiğini düşünmektedirler.  

Tablo 13 

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİN; ESTETİK VE SANAT ELEŞTİRİSİNE BAKIŞI 
(GÖRSEL SANAT ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) 
10.Görsel Sanatlar derslerinde öğrenciler 
röprodüksiyon incelerken Estetik Yargıya nasıl 
varabiliyorlar?  

Toplam % 

a.Eserin neden değerli ve önemli olduğunu 
söyleyerek, 

4 %13.3 

b.Bir eser ile ilgili olarak güzel ya da çirkin 
diye yanıt vererek, 

16 %53.3 

c.Estetik yargıya varmak onların seviyesi için 
zor. 

10 %33.3 

Genel Toplam 30 %100 
 

Öğretmenleri %53.3’ü derste yapılan röprodüksiyon incelemede öğrencilerin eser ile ilgili yargıya 

varırken direkt güzel veya çirkin dediklerini belirtmiştir. Öğretmenlerin %33.3’lük bir bölümü ise estetik 

yargıya varmanın öğrenci seviyesi için zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin %13.3’ü ise 

öğrencilerin eserin neden değerli ve önemli olduğunu söylediklerini ifade etmiştir.  

 

4.SONUÇLAR 

Alt Probleme Ait Sonuçlar 

Görsel sanatlar derslerinde teorik bilgiye (sanat eleştirisi ve estetik) yer verilmekte midir? 

sorusuna ilişkin aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin %86.6’sı görsel sanat derslerinde 

uygulamanın yanı sıra teorik bilgininde önemli olduğunu belirtmiştir. Öğretmen %13.3’ü ise teorik 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1082 

bilginin gerekli olduğunu düşünmemektedir. Öğretmenlerin yarısı teorik bilgi ve uygulama dengesinin 

eşit olması gerektiğini, diğerleri ise uygulama oranının %75, kalan %25’in ise teorik bilgiyi kapsaması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

II.Alt Probleme Ait Sonuçlar 

Görsel sanatlar ders programının sanat eleştirisi için uygun hale getirilmesi gerektiğini düşünen 

öğretmen sayısı %80’dir. Geri kalan kesim ise program uygun olmasa bile öğretmenin istediği taktirde 

Sanat Eleştirisi yapabileceğini düşünmektedir.  

Öğretmenlerin %46.6’sı Görsel Sanatlar programının bireye estetik davranışlar kazandırmaya 

yönelik uygun olması gerektiğini düşünürken %40’ı uygun olmasa bile ders öğretmeninin bu etkinlikleri 

yapabileceğini düşünmektedir. %13.3’lük bir öğretmen grubu “estetik davranışlar” kazandırmaya yönelik 

programın uygunluğunun önemli olmadığını düşünmektedir. 

Derste Sanat Eleştirisi yapılması gerektiğini düşünen öğretmenler %66.6 oranındadır. Sanat 

eleştirisi olsa da olur olmasa da olur diyen öğretmen %20 oranındadır. Öğretmenlerin %13.3’lük bir oranı 

da sanat eleştirisi yapılmasa da olur demişlerdir.  

Öğretmenlerin %46.6’sı sanat eleştirisinin doğru sorular sormayı öğreterek sorunlara akılcı 

çözümler getirmede etkili olduğu görüşündedirler. Öğretmenlerin geri kalanı ise Sanat Eleştirisini  zaman 

alacağı için gerekli görmemekte; bu zamanı uygulamaya ayırmak istemektedirler.  %53.3’lük bir kesim 

estetik davranış kazandırma ve sanata-sanatçıya değer vermenin önemli olduğunu belirtmiştir. 

Öğretmenlerden %53.3’lük bir kesimde Görsel Sanatların el becerisini geliştirmesi gerektiğini 

düşünmektedir. %46.6’lık bir kesim ise sanat eserlerini eleştirebilme becerisinin kazandırılması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Diğer %40’lık kesim ise sanat tarihi, sanat ve sanatçılar ile ilgili bilgiler kazandırılmalıdır 

demiştir.  

Öğretmenlerin %60’ı öğrencilerin eleştirel tavırdan çıkardıkları anlamın olumsuzluk olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %26.6’sı ise öğrencilerin kendi uygulamalarına karşı eleştirel ve estetik bir 

bakış açısına sahip olduklarını söylemişlerdir. Geri kalan %13.3’lük kesim ise öğrencilerinin 

uygulamalarının olumlu yönleri üzerinde durduklarını ifade etmişlerdir.  

III. Alt Probleme Ait Sonuçlar  

Öğretmenlerin %80 gibi büyük bir çoğunluğu sanat eleştirisi ve estetik yargıyı birbirleri ile 

bağlantılı alanlar olarak algılamaktadırlar. %13.3’lük bir kesim ise sanat eleştirisi ve estetiğin birbirleri ile 

bağlantılı olması gerektiğini düşünmektedirler.  
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Öğretmenleri %53.3’ü derste yapılan röprodüksiyon incelemede öğrencilerin eser ile ilgili yargıya 

varırken direkt güzel veya çirkin dediklerini belirtmiştir. Öğretmenlerin %33.3’lük bir bölümü ise estetik 

yargıya varmanın öğrenci seviyesi için zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin %13.3’ü ise 

öğrencilerin eserin neden değerli ve önemli olduğunu söylediklerini ifade etmiştir.  
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ÖZET 

Günümüzde toplum sağlığını etkileyen birçok olumsuzluk bulunmaktadır. Toplum sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen unsurların en aza indirilmesi veya söz konusu olumsuzluklardan minimum düzeyde etkilenmek için kişisel 
sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği bilinmektedir. İnsanların sahip oldukları kişisel sağlık ve 
hijyen alışkanlıkları genellikle aile de ve okul ortamında şekillenmektedir. Bu noktada öncelikli olarak ailelerin 
çocuklarını bu konuda iyi yetiştirmeleri gelecek nesillerin kişisel sağlık ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri için 
önemli bir durumdur. Buna ek olarak eğitim ortamında öğrencilere kişisel sağlık ve hijyen kurallarının iyi bir 
biçimde öğretilmesi ders içerikleri ile yakından ilgilidir. Yapılan literatür taraması ile ülkemizde sağlık bilgisi 
dersinin sadece ortaöğretim 9’uncu sınıf öğrencilerine okutulan bir ders olduğu, ilköğretim sınıfları ile diğer 
ortaöğretim sınıflarında sağlık bilgisi adı altında herhangi bir ders bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan bu araştırmada, mevcut sağlık bilgisi dersinin içerik yönünden öğrencilerin kişisel sağlık ve hijyen 
kurallarını öğrenmede ne kadar etkili olduğunun ilgili literatür ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ortaöğretim, sağlık bilgisi, hijyen 

ABSTRACT 

There is too much negation affecting the community health. It is known that there should be attention to 
personal health and hygiene in order to be reduce the elements having negatice effect on community health and to be 
affected in a minimum level by it.Peeople’s habits of personal health and hygiene are shaped in family and school 
generally.In this point,it is very crucial primarily for families to educate themselves related to this subject so that 
next generations may pay more attention to personal health and hygiene.Additionally,teaching children very well to 
obey to hygiene and personal health rules is closely related to content of the lesson.With the help of literature 
study,it was confirmed that medical knowledge lesson is only taught in secondary education 9th grade students and 
there is no other lesson under the name of medical knowledge in other secondary education classes.In this research 
done in this area,it is aimed to evaluate how current medical knowledge lesson in terms of content is efficient in 
learning children’s personal health and hygiene rules in the light of literature. 

Keywords: Secondary education, medical knowledge, hygiene 
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1.GİRİŞ 

Eski dönemlerde genellikle beslenme yetersizliği, tedavi imkânlarının yeterli olmaması veya 

olumsuz çevre koşullarından kaynaklanan ve yoksulluk hastalıkları olarak bilinen bazı hastalıkların 

yaygın olduğu bilinmektedir. Özellikle salgınlara neden olan ve toplu insan ölümlerine neden olan bu 

hastalıkların başında kolera, tifo ve dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarının geldiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu hastalıklar günümüzde kontrol altına alınmış olsalar da, modern toplum yaşamında yeni 

hastalık türleri görülmeye başlanmıştır. Söz konusu hastalık türlerinin başında kanser, kalp-damar 

hastalıkları ve diyabet gibi genellikle beslenme bozuklukları, zararlı alışkanlıklar, çevresel koşullar ve 

hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan hastalıklar gelmektedir. Sağlık ve hastalıkların seyrinde meydana 

gelen bu değişikliklere paralel olarak günümüzde sağlık kavramının önemi daha fazla artmıştır. Bu durum 

insanların hastalıklara yakalanmadan önce sağlıklarını koruma ve geliştirmeleri zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır (Tekin, 2007). 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını insanların alışkanlık haline getirmeleri oldukça önemlidir. 

Çünkü sağlık davranışlarını tutum haline getiren bireyler sağlıklarını korumanın yanında mevcut sağlık 

düzeylerinin daha iyi duruma gelmesi için gerekli özeni gösterebilirler (Altay ve ark., 2015). Yapılan 

araştırmalarda insanların sahip oldukları sağlık davranışları sahip olunan bazı demografik değişkenlere 

göre (yaş cinsiyet, yaşanılan çevre, eğitim düzeyi, ekonomik yapı vb.) farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(Özpulat ve Sivri, 2013; Yıldırım, 2005; İlhan ve ark, 2014; İlhan ve ark., 2010). Bunun yanında 

insanların kişisel sağlık ve hijyen alışkanlıklarını geliştirici eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de sağlık 

davranışlarının kazanılması ve uygulanmasında büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Çünkü 

sağlık davranışlarının kazanılması büyük ölçüde aile ve okul ortamında alınacak eğitime göre 

şekillenmektedir. Ülkemizde sağlık davranışlarının kazandırılmasına yönelik olarak verilen eğitimlerin 

başında ortaöğretim sağlık bilgisi dersi gelmektedir. Ancak ortaöğretim sağlık bilgisi derslerinin kişisel 

sağlık ve hijyen alışkanlıkları kazandırmadaki yeterliliğini sorgulayan araştırmaların sınırlı olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle yapılan bu araştırmada ortaöğretim sağlık bilgisi ders müfredatının öğrencilerin 

kişisel sağlık ve hijyen alışkanlıkları kazanmalarındaki yeterliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

1.1. Ders Müfredatında Kişisel Sağlık ve Hijyen Alışkanlıkları Kazandırmaya Yönelik Bilgiler 

Ortaöğretim sağlık bilgisi ders müfredatı içerisinde öğrencilere kişisel sağlık ve hijyen 

alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik bazı amaçlar belirlendiği, bu amaçların belirli öğretim yöntemleri 

kullanılarak öğrencilere aktarıldığı görülmektedir. Ders müfredatı içerisinde ‘’Sağlık Bilgisi Dersinin 

Amaçları’’ başlığının altında öğrencilerin kişisel hijyen ve sağlık davranışlarını kazandırmaya yönelik 

olarak şu amaçların belirlendiği görülmektedir; 

 
• Öğrencilerin sağlıkla ilişkili temel kavram ve terimleri kavramalarını sağlamak, 
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• Öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini kavramalarını sağlamak, 

• Öğrencilerin hem kendi hem de çevrelerindeki sağlıkla ilişkili unsurları daha iyi duruma 

getirmeleri için gereken tedbirleri öğrenmelerini sağlamak, 

• Öğrencilerin bireysel olarak sağlıklarını geliştirmeye yönelik davranışlar kazanmalarını 

sağlamak, 

• Öğrencilerin sağlıkla ilgili yapılan yanlış uygulamaların farkına varmalarını sağlamak, 

• Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde yaşamak amacıyla tutarlı bir hayat görüşü 

benimsemelerini sağlamak, 

• Öğrencilerin sağlığa zararlı alışkanlıkları kendileri ve toplum açısından 

değerlendirmelerini sağlamak (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012). 

Görüldüğü gibi ortaöğretim ders müfredatının içerisinde yer alan amaçlarda öğrencilerin kişisel 

sağlık ve hijyen alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlayacak bazı maddeler bulunmaktadır. 

Öğrencilerin kişisel sağlık ve hijyen düzeylerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlar ve etkinlik örnekleri 

müfredat içerisinde yer alan ‘’Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması’’ başlıklı ünite yer almaktadır (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2012). Söz konusu ünitede konu ile ilgili yer alan kazanımlar ve etkinlik örnekleri 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur; 

Tablo 1. Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması Ünitesinde Yer Alan Kazanımlar ve Etkinlik 

Örnekleri (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012) 

Kazanımlar  Etkinlik örnekleri  
Sağlığın geliştirilmesi ve korunmasının neden önemli 
olduğunu açıklar. 

Öğrenciler öncelikle gruplara ayrılır. Her grup sağlıklı 
olmak, sağlığı geliştirmek ve sağlığı olumsuz yönde 
etkileyen unsurlara yönelik ön çalışma yaparlar. Daha sonra 
elde ettikleri bulguların sunumunu gerçekleştirirler. 

Hem fiziksel aktivite hem de dinlenmenin sağlığın 
geliştirilmesindeki önemini açıklar. 

Öğrencilerden ders dışı zamanlarında ne kadar spor 
yaptıklarını ve spordan sonra kendilerini nasıl hissettiklerini 
anlatmaları istenir. Daha sonra spora katılımın sağlık üzerine 
faydalarını benimsemeleri için gerekli bilgiler verilir. 

Öğrenciler kişisel temizliğin sağlık açısından faydalarını 
öğrenirler. 

Öğrencilere kişisel temizlik kuralları, kişisel temizlik 
hareketlerinin uygulanış biçimleri (el yıkama tekniği vb.) 
soru-cevap, doğru-yanlış teknikleri kullanılarak öğretilir. 
Öğrencilere aynı öğretim yöntemleri ile genel vücut 
temizliğinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verilir. 

Vücut sağlığının korunması için doğru giyeceklerin 
seçilmesi gerektiğini öğrenir. 

Öğrencilere günlük hayatlarında temiz kıyafetleri giymeleri 
gerektiği öğretilir. Kıyafet seçiminde görünümden ziyade 
kıyafetin temizliğine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanır. 

Öğrenciler diş ve ağız sağlığının önemini kavrarlar. Öğrencilere herhangi bir diş problemi olup olmadığı sorulur. 
Verilen cevaplara göre öğrencilerin ağız ve diş sağlığı 
konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır. 
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Tablo 1 incelendiği zaman, ortaöğretim sağlık bilgisi ders müfredatının öğrencilerin hem kişisel 

hijyen hem de kişisel sağlık alışkanlıkları elde etmelerini amaçlayan bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin kişisel sağlık alışkanlıklarını benimsemeyi ve geliştirmelerini amaçlayan diğer etkinlikler 

‘’Hastalıklarla İlgili Temel Kavram ve İlkeler’’ ile ‘’Zararlı Alışkanlıklar’’ başlıklı ünitelerde 

verilmektedir. Bu ünitelerde öğrenciler sağlığa zararlı alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi olmakla beraber, 

sağlıksız yaşam tarzının beraberinde getirdiği hastalıklar konusunda da fikir sahibi olmaktadırlar. Yine bu 

ünitelerde öğrencilere sağlıkları için zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve hastalıklardan korunmak 

için yapmaları gereken sağlık davranışları aktarılmaktadır. 

1.2.Sonuç 

Sonuç olarak, ortaöğretim sağlık bilgisi ders müfredatı kapsamında belirlenen amaçların 

içerisinde öğrencilerin kişisel sağlık ve hijyen alışkanlıkları kazanmalarını amaçlayan maddeler yer 

almaktadır. Öğrencilerin kişisel hijyen ve sağlık alışkanlıklarının arttırılması ve konu hakkındaki bilinç 

düzeylerinin geliştirilmesi için ders müfredatı içerisinde bazı ünitelere yer verilmiştir. Özellikle müfredat 

içerisinde yer alan Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması, Hastalıklarla İlgili Temel Kavram ve İlkeler, 

Zararlı Alışkanlıklar üniteleri öğrencilerin kişisel sağlık ve hijyen düzeylerini arttırıcı maddeler içeren bir 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla ortaöğretim ders müfredatı içerisinde yer alan sağlık bilgisi dersinin 

öğrencilerin kişisel sağlık ve hijyen alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olacak yeterliliğe sahip olduğu 

düşünülebilir. Bunun yanında derse ilişkin somut göstergelerin ortaya konulması ve dersin öğrencilerin 

kişisel sağlık ve hijyen alışkanlıkları kazandırmadaki yeterliliğinin daha net anlaşılması için ön-son test, 

deney ve kontrol gruplu özgün çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Çocukluk ve gençlik döneminde öğrenilen bilgilerin ve yaşam alışkanlıklarının büyük bir bölümü örgün 
eğitim kurumlarında öğrenilmektedir. Bu durum örgün eğitim kurumlarının eğitim kalitelerinin sorgulanmasını, eğer 
varsa mevcut öğretim problemlerinin tespit edilerek ortadan kaldırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Spor ve 
beslenme dersi ortaöğretim kurumlarında spor liselerinde öğrenim gören öğrencilere okutulan bir derstir. Yapılan bu 
araştırmada spor ve beslenme dersinin içerik yönünden öğrencilerin gıda hijyeni konusunda bilgilerini arttırmadaki 
yeterliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür taraması sonucunda Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan beden eğitimi ve beslenme dersinin mevcut içeriklerine ulaşılmıştır. 
Yapılan içerik çözümlemesi sonucunda ders içeriklerinin genel beslenme, sporcu beslenmesi, sporda yararlı veya 
zararlı besin maddelerinin aktarılması gibi temel beslenme kurallarını öğretmeye odaklı olduğu, buna karşılık gıda 
sağlığı veya gıda hijyeni konusunda ders içeriğinin oldukça yetersiz olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular 
dikkate alınarak ortaöğretim beden eğitimi ve spor ders içeriklerinin gıda hijyeni konusunu da içerisine alacak 
şekilde genişletilmesi gerektiği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Spor, beslenme, gıda hijyeni 

ABSTRACT 

Large part of life habits and knowledge learned during childhood and adolescence is taught in educational 
institution. This situation reveals the necessity to question the quality of mainstream institutions and to eliminate 
current teaching problems after determining them if there exists. Sports and Nutrition lesson is a lesson taught to 
students in secondary school sport high schools .In this research, it is focused on the interpretation of the efficiency 
of secondary education sports and nutrition lesson contents in increasing children’s knowledge of food hygiene. As 
a result of the study done in this scope, current lesson contents formed by head council of education and morality 
were attained. As a result of content analysis, it was found that lesson contents were focused on teaching main 
nutrition rules such as general nutrition ,sportsman nutrition and transfer of nutrients beneficial or detrimental to 
sport while it was found that lesson content is rather insufficient in food health and food  hygiene on the other hand. 
It can be said that lesson contents should be expanded to the extent which this content should also include food 
hygiene subject in it when we take all these findings into consideration. 

Keywords: Sports, nutririon, food hygiene 
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1.GİRİŞ 

İnsanlar tarafından yenilebilen ve içilebilen her türlü madde gıda olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde dünya nüfusunda meydana gelen artışa paralel olarak insanların gıda gereksinimleri de 

artmış, bu durum gıdaların yeterli tedbir alınmadan sağlıksız bir biçimde tüketiciye ulaştırılmasına neden 

olmuştur (Alpuğuz, 2007). Böyle bir ortamda tüketiciye ulaşan gıdaların sağlıklı ve hijyenik olduğunun 

değerlendirilmesinde en büyük görev yine tüketiciye düşmektedir (Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008).  

Dünyanın birçok ülkesinde tüketime sunulan gıda maddelerinin sağlık ve hijyen kurallarına 

uygun olup olmadıkları çeşitli kontroller ile denetlenmektedir (Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008). Buna 

rağmen bilinçli tüketiciler sürekli olarak tükettikleri gıdaların nasıl üretildiği ve pazarlama sürecinde 

hangi aşamalardan geçtiğini merak etmektedirler. Özellikle firmaların gıda üretim süreçlerinde 

kullandıkları hijyen kuralları tüketiciler tarafından sıklıkla dikkate alınmaktadır (Bal ve ark., 2006). 

Gıda hijyeni ile hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda gıda 

maddelerinin neden olduğu hastalıkların %4’ünün kimyasal, %93’ünün ise mikrobiyal tehlikelerden 

sorumlu olduğu belirlenmiştir. Gıda hijyeninden kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle sıklıkla gıda 

zehirlenmesi vakaları ile karşılaşılmaktadır. Gıda zehirlenmesine neden olan hijyen unsurlarının başında 

gıdaların yetersiz düzeyde soğutulması, yetersiz ısıl işlem, gıda maddelerinin servis edilene kadar uzun 

süre bekletilmesi, gıda ürünlerinin üretiminde enfeksiyon hastası bireylerin çalıştırılması ve uygun 

olmayan sıcaklıkta depolama yapılması gelmektedir (MEGEP, 2006). 

Gıdaların üretim ve pazarlama zinciri içerisinde ortaya çıkan ve gıda hijyenini olumsuz yönde 

etkileyen unsurların kontrolünde tüketici bilinci oldukça önemlidir (Topuzoğlu ve ark., 2007). Bu nedenle 

eğitim kurumlarında öğrencilere ders müfredatı içerisinde gıda hijyeni hakkında dersler verilmesi 

gerektiği belirtilmektedir (Alpuğuz, 2007; Alpuğuz ve ark., 2009). 

Beslenme ile spor ilişkisi insanların sağlıklarına olumlu katkılar sağladığı için son yıllarda spor ve 

beslenme ile ilgili bilimsel çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Çünkü sağlıklı bir yaşama sahip 

olmak için bireyin fiziksel ve ruhsal açıdan bir bütün olarak sağlıklı olması önemli bir husustur (MEB, 

2006). Bu amaçla ülkemizde spor liselerinde spor ve beslenme dersi verilmektedir. Sağlıklı beslenme, 

sporda beslenme ve diğer temel beslenme bilgilerinin sunulduğu bu derste gıda hijyenine hangi düzeyde 

değinildiğine dair yeterli çalışma yapılmadığı görülmüştür.   Bu kapsamda yapılan bu araştırmada 

ortaöğretim spor ve beslenme ders içeriklerinin öğrencilerin gıda hijyeni ile ilgili bilgilerini arttırmadaki 

yeterliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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1.1. Spor ve Beslenme Ders İçeriğinde Gıda Hijyenine Yönelik Yer Alan Bilgiler 

Ortaöğretim spor ve beslenme ders müfredatı içerisinde öğrencilerin gıda hijyeni konusundaki 

algı düzeylerini arttırmaya yönelik bilgilerin çoğunlukla ‘’Sporcu Performansını Olumsuz Etkileyen 

Maddeler’’ başlıklı V. ünitede verildiği görülmektedir. Öğrencilerin besin katkı maddeleri hakkındaki 

(kanserojen maddeler vb.) bilgi düzeylerinin arttırılması bu ünitede belirlenmiş kazanımların başında 

gelmektedir. Öğrenciler bu ünite içerisinde besinleri uzun süre muhafaza etmek için besin öğelerinin 

içerisine katılan maddeler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar (MEB, 2006).  

Spor ve beslenme dersi kapsamında öğrencilere temel besin maddelerinin türleri, yararları ve 

içerikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Söz konusu bilgiler verilirken öğrencilerin besin 

maddelerinin yapı taşları hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanmaktadır. Yine besin maddelerinin 

içerik ve yararları hakkında bilgilerin verildiği bu derste öğrencilere hangi besin maddelerinin yararsız ve 

zararlı olduğuna ilişkin bilgiler de verilmektedir. Öğrencilerin besin maddeleri hakkındaki öğrendikleri 

bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla ders müfredatında bazı etkinliklere de yer verilmiştir. Bu kapsamda 

öğrenciler ders dönemi boyunca ilgili ünite ve konulara ilişkin kaynak araştırması ve sunumlar 

yapmaktadırlar. Böylece öğrencilerin belirlenen kazanımlara daha etkin sahip olmaları sağlanmaktadır 

(MEB, 2006).  

Yukarıda yer alan ders içeriklerinin dışında spor ve beslenme dersi kapsamında öğrencilerin gıda 

hijyenine ilişkin bilgi düzeylerini arttırmayı amaçlayan konuların yer almadığı görülmüştür. Ayrıca ders 

içeriklerinin öğrencilerin gıda hijyeni konusundaki bilgi düzeylerini arttırmada sınırlı olduğu 

görülmektedir. 

1.2.Sonuç 

Ortaöğretim spor ve beslenme dersinde yer alan ders içerikleri, ders kazanımları ve derslerde 

uygulanan öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin gıda hijyeni konusundaki bilgi düzeylerini arttırma 

konusunda yetersiz olduğu görülmüştür. Ders içeriklerinde gıda hijyeni konusunda yeterli bilgi 

bulunmamasının temelinde dersin spor liselerine özgü olması ve derste sporcu beslenmesi konusuna daha 

fazla ağırlık verilmesinin yattığı düşünülebilir. Ders müfredatı içerisinde gıda hijyeni konusuna ağırlık 

verilmemesi önemli bir eksikliktir. Çünkü öğrencilerin gıda hijyeni konusunda bilgi düzeylerini 

geliştirebilecekleri derslerin eğitim sistemimiz içerisinde sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda spor 

ve beslenme ders içeriklerinin tekrar gözden geçirilmesi, öğrencilerin gıda hijyeni konusundaki bilgi 

düzeylerini arttırmaya yönelik içeriklerin ders müfredatına eklenmesi için gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerektiği söylenebilir. 
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ÖZET 

Giriş: Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda, 
bağımsızlık düzeyinin ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılması için koruyucu ve tedavi edici çok çeşitli 
yaklaşımlarla hizmet vermektedir. Sağlıklı kişilerde ise fiziksel uygunluğun artırılması, bel ve boyun sağlığı, halk 
sağlığı gibi alanlarda rol almaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ülkeler arasında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Ülkemizde eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim veren fakülte ve yüksek okullarda 
dört yıllık bir süreci kapsar. Standart bir müfredat programı olmamakla birlikte genel olarak temel bilimler, klinik 
bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, klinik 
çalışma ve yaz stajlarını içerir. Bu çalışma fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümündeki lisans öğrencilerinin aldıkları 
eğitim-öğretime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Metot: Çalışmaya 350 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştırmacılar tarafından demografik değişkenlerin ve 
eğitim-öğretimlerine ilişkin görüşlerin sorgulandığı bir anket hazırlanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllü öğrencilerin %53.4’ü aldıkları eğitimi kısmen yeterli bulmaktadır. 
Öğrencilerin %49.4’ü kendilerini pratik derslerde, %31.1’i hem teorik hem pratik derslerde daha başarılı olduklarını 
ifade etmektedir. Öğrencilerin %60’ı öğrenme stillerinin bölüme uygun olduğunu belirtmiştir. Ders saatleri ile ilgili 
görüşler %90.9 oranında uygulamalı ders saatlerinin artırılması yönündedir.  

Sonuç: Mesleği benimseme ve profesyonelce uygulama konusundaki temeller öğrencilik yıllarında atılır. 
Çalışmamızın sonuçları öğrencilerin uygulama ağırlıklı bir eğitimden yana olduklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, eğitim, görüş, uygulama 

 

GİRİŞ 

Fizyoterapistlik, 20. yüzyılın başlarında savaşlardaki yaralanmalar ve artan poliyomiyelit 

vakalarını tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş bir meslektir. Toplumun gereksinimlerini gidermeye 

yönelik primer sağlık ekibinde yer alan pozitif bilime hizmet eden disiplinlerden biridir. Bu meslekte 

klinik tedavi ile sağlığı iyileştirici ve geliştirici programlar temel davranış ve sosyal bilimlerin prensipleri 

doğrultusunda uygulanır (1). 

Modern zamanlardaki fizik tedavi alanı Britanya’da 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. 

Dünyada ilk fizik tedavi okulu 1. Dünya Savaşı sonrası ‘WalterReedArmyHospital’, Washington, DC, 
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Amerika’da açılmıştır (3). İlk fizyoterapi araştırması ise Amerika’da Mart 1921’de ‘The P.T. Review’ adı 

altında yayınlanmıştır (11). Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin temeli de dünyadaki mesleki gelişmelere 

paralel olarak 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurularak 

atılmıştır. YÖK web sayfası taranarak elde edilen bilgilere göre, fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim 

alanında kurulan 32 devlet (% 57.14), 24 vakıf (% 42.85) toplam 56 üniversite belirlenmiştir. Bu 

üniversitelerden aktif olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren 49 okul bulunmaktadır. 

Fizyoterapi eğitimi 4 yıl olup, fizyoterapistler fizyoterapist unvanı ile mezun olmaktadırlar. Fizyoterapi 

eğitiminin %60’ı sınıf ortamında (didaktik) %40’ı klinik eğitimi kapsamaktadır.Ülkemiz genelinde 

yürütülen fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programları belirli temel dersler bağlamında benzerlik 

göstermekle beraber, farklılıklar da içermektedir (2). Bu bağlamda fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte 

bölümü/yüksekokullarının (fb/yo) sayısı da her geçen yıl artmaktadır. 

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (DFK) (WCPT: The World Confederation for Physical 

Therapy) ulusal fizyoterapist birliklerinin konfederasyonu olarak 1951 yılında kurulmuş ve dünyada 

sosyal, ekonomik, kültürel ve politik ortam farklılıkları olsa da fizyoterapi lisans eğitim programının 

üniversite düzeyinde en az dört yıl verilmesini ve bağımsız olarak onaylanıp akredite edilmesini 

önermiştir. DFK fizyoterapistlerin dört yıllık başlangıç eğitim programlarının standartlarını açıklayan 

kılavuz çıkarmış, ayrıca etik ilkeleri belirlemiş hangi ülkede olursa olsun otonom bir meslek olarak 

yapılandırılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca fizyoterapistlerin mesleki unvanını kullanabileceğini 

ve bağımsız olarak mesleklerini icra edebileceklerini açıklamıştır. 

Fizyoterapi eğitiminde genel olarak üç grup ders vardır. Birinci grup dersler temel bilimlerle ilgili 

olan ‘anatomi, fizyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, biyokimya, mikrobiyoloji yanı sıra patoloji, fizik, 

nöroanatomi, egzersiz fizyolojisi, farmakoloji, klinik bilimler, normal motor gelişim derslerini; ikinci 

grup dersler ise davranışsal ve sosyal bilimlerle ilgili olan psikoloji, sosyoloji, araştırma yöntemleri, 

iletişim teknikleri ve bilgi teknolojileri benzeri öğretileri kapsamaktadır. Üçüncü grup dersler ise meslekle 

ilgili olup kinezioloji, biyomekanik, manipulasyon ve mobilizasyon yöntemleri, tedavi edici egzersiz, 

elektrofiziksel ajanlar, protez, ortez, iş ve uğraşı tedavisi, elle uygulanan tedavi yöntemleri ve kalp, 

dolaşım, solunum, kas-iskelet sistemi, cerrahi sonrası rehabilitasyon uygulamalarını ve özel alanlarda 

kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerini ayrıca teknolojik gelişmeleri, yardımcı gereçleri, çevre adaptasyon, 

ev ve işyeri ergonomik düzenlemelerini içermektedir. 

Fizyoterapi eğitimi fizik, kimya, biyoloji, istatistik, anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerini 

içermesinin yanı sıra birtakım karakteristik mesleki beceriler üzerine de inşa edilmiştir. Bu beceriler geniş 

beşeri, sanat, temel bilimler, sosyal bilimler ve genel eğitim gereksinimleri ile öğrencilere yapıcı 

derinlikte bir disiplin almaları için ilgi alanlarını keşfetme fırsatı vermelidir (9). 
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Profesyonel bir fizyoterapi eğitiminin teorik ve pratik olmak üzere iki önemli komponenti vardır. 

Teorik ve pratik komponentler beraber, öğrencinin sınıfta ve laboratuarda fiziksel, biyolojik ve 

davranışsal bilgi, beceri, tutum ve fizik tedavi uygulamaları için gerekli olan becerileri kazandırmaya 

yöneliktir.Bu yönüyle fizyoterapi eğitim müfredati klinik eğitim olarak bilinir. Teorik ve uygulamalı 

eğitimle edinilen bilgi birikimi, klinik eğitim ve hasta uygulama deneyimleri ile sürdürülmekte, farklı 

durum ve ortamda tedavi yaklaşımları yaptırılarak öğrenme deneyimi kazandırılmaktadır. Ayrıca mesleki 

bilgi kaynaklarına erişim ve kaynaklardan edinilen bilgiyi bilimsel yaklaşımla araştırmaya yansıtmak ve 

bunu yazılı veya sözel sunmak da fizyoterapi eğitimi kapsamında ele alınmaktadır (2). 

İdeal bir eğitimortamında öğrencilerin farklı düşünme stilleri, farklı toplumsal kavramları, 

değerleri tanımlamaları, toplum ve meslek için kendi sorumluluklarını yerine getirmeye yardımcı olacak 

etik davranışları kazanmaları sağlanacaktır. Temel amaç, problem çözmede büyük önem taşıyan eleştirel 

düşünme özelliği üzerinde durularak, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan etik bir hizmetin 

sağlanmasıdır (1). 

Eğitimciler eğitimi yaparken insan sağlığı ile ilgili olduğundan bu mesleği seçen öğrencinin 

fiziksel, zihinsel ve ahlaksal varlığında bir değişikliği, gerçekleştirecek eylemleri gelişmeyi ortaya koyan, 

mesleğe bakış açısında olumlu ve ileriyi gören, günümüz toplumunda modern profesyonel bir kişi olarak 

işlevlerini yapacak meslek üyelerini yetiştirecek biçimde olmalıdır (14). 

 

Fizyoterapi Uygulama Klavuzu (FUG) mevcut fizyoterapi uygulamalarında fizyoterapistin 

rolünü, uygulayacağı test ve ölçümler ile yaygın kullanılan tedavi modalitelerini kapsamaktadır. 

Hastalıkların sınıflandırıldığı (ICD-10-CM) kodlama sistemi ile değerlendirme tipleri, test ve ölçümler ile 

prognoz, hedeflenen tedavi seansları, her hasta için belirlenen uygun hedefler ve fizyoterapi uygulamaları, 

sonuçları, risk faktörlerini azaltma stratejilerini içermektedir. Böylece bu klavuz eğitimciler ve öğrenciler 

için zengin bir bilgi kaynağı oluşturmuştur. Bu bağlamda 2020 Amerikan Fizyoterapi Derneği’nin 

gelecekteki fizyoterapi vizyonu mesleki eğitim için yeni bir bakış açısı oluşturmuştur (8).  

Uluslararası literatür incelendiğinde fizyoterapi eğitimi ile ilgili eğitim içeriğini ve yeterliliğini 

sorgulayan anketler mevcuttur (6). Bu noktadan hareketle, ülkemizde fizyoterapi lisans öğrencileri ile 

görüşülerek veriler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslar arası literatür ışığında tartışılmış 

ve sunulmuştur.  

 

 

AMAÇ 
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Bu araştırmadaki temel amaç ülkemizde yürütülmekte olan lisans programlarının, lisans 

öğrencileri tarafından değerlendirilmesidir.  

Sonuç olarak bu çalışma dört yılık üniversite hayatı süresince fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümü öğrencilerinin, fizyoterapi eğitimine dair fikirlerini, öğretim elemanları tarafından verilen 

fizyoterapi eğitiminin yetkinliğini, bireylerin eğitimlerine bakış açılarını ve görüşlerini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

METOT 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon okullarından birinde lisans 

eğitimi gören fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencileri oluşturmuştur.Bu çalışma tanımlayıcı tipte 

bir çalışmadır. Çalışmaya 350 gönüllü fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencisi katılmıştır. Verilerin 

toplanmasında soru formu kullanılmıştır. Araştırıcılar tarafından olguların demografik bilgilerini 

kaydetmek için bir form oluşturulmuştur. Anket mail yoluyla gönderilmiş ve geri dönen, tam doldurulmuş 

olanlar değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak hazırlanan anket formundan 

elde edilmiştir. Anket kapsamında; öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile yapısı, genel akademik ortalaması, 

öğrenme stilleri, uygulama ve teorik derslerdeki başarı düzeyleri, öğretim elemanlarının mesleği 

öğretmedeki etkinlikleri ve aldıkları eğitimin yeterliliği sorulup kaydedilmiştir. Anketlerin ön uygulaması 

yapılarak ortalama yanıt süresi 5 dk. olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20. 0 

programı kullanılmıştır. Veriler, sayı ve yüzdelik hesapları ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin, %40’ ı erkektir, %22’sinin babası memurdur, %72,9’unun 

annesi ev hanımıdır, %86,29’unun ailesinin gelir gider durumu denktir, %39.3’ünün babası lise 

mezunudur,%48.6’sının annesi ilköğretim mezunudur. 

  Bireylerin yaş ortalaması 20.17±1.7’ dir. Katılımcıların yaşı normal dağılıma uygunluk 

göstermektedir ancak diğer veriler normal dağılıma uygunluk göstermediği için bazı durumlarda non-

parametrik testler kullanılmıştır. 

 

 

 

Tablo 1. Bazı demografik veriler 
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Annenizin mesleği nedir?    
  Sayı (n) Yüzde (%) 
 Ev hanımı 255 72,9 
 Memur 26 7,4 
 Öğretmen 20 5,7 
 İşçi 16 4,6 
 Esnaf 5 1,4 
 Emekli 28 8,0 
    
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    
Babanızın mesleği nedir?    
  Sayı ( n) Yüzde (%) 
 Memur 77 22,0 
 Öğretmen 27 7,7 
 İşçi 57 16,3 
 Çiftçi 16 4,6 
 Esnaf 67 19,1 
 Emekli 86 24,6 
 Çalışmıyor 20 5,7 
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    

60% 

40% 

Cinsiyet 

Kadın

Erkek
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Tablo 2,3,4, 5 ve 6’da görüldüğü gibi %52,3’ü fizyoterapi bölümünü 1.girişte kazanırken, 

üniversite sınavında ilk on tercih arasında tercih edenlerin oranı %87,7’dir. Öğrencilerin, %51,7’si 

okudukları bölümleri mesleğe ilgi duydukları için seçmişlerdir. %64,9’u okulu bırakmayı düşünmediğini 

bildirmekte ve %63,1’i tekrar üniversite sınavına girmeyi istememektedir. 

Tablo 2. Fizyoterapi bölümünü 
sınava kaçıncı girişinizde 

kazandınız? 
 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

1. 183 52,3 

2. 149 42,6 

3. 12 3,4 

4. 4 1,1 

5+. 2 ,6 
 
 

Tablo 3. Fizyoterapi bölümü kaçıncı 
tercihinizdi? 

 
 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

1-5 265 75,7 

6-10 42 12,0 

11-15 27 7,7 

16+ 16 4,6 
 

Tablo 4.Bölümü bırakmayı düşündünüz 
mü? 

 
 Sayı (n) Yüzde 

(%) 

 
evet 83 23,7 
hayır 227 64,9 
kararsızım 40 11,4 

 

Tablo 5.Sınava tekrar girmeyi ister 
misiniz? 

 
 Sayı(n) Yüzde(%) 

 
Evet 67 19,1 
Kararsızım 62 17,7 
Hayır 221 63,1 
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Tablo 6. Bölümü tercih etme sebebiniz nedir ? 

Bu mesleğe ilgi duymam /mesleği sevmem  181  %51.7 

     

Çevremin bu mesleğe yönlendirmesi  65  %18.6 

Puanımın yetmesi  65  %18.6 

     

İş bulma garantisi  79  %22.6 

     

Tekrar sınava girecek maddi imkanlarımın olmaması  9  %2.6 

     

Ailemin istemesi  27  %7.7 

     

Tıp fakültesine puanımın yetmemesi  84  %24 

Lise eğitimi bu dalda olduğu için  2  %0.6 

İdealim olduğu için  48  %13.7 

 
Öğrencilerin %18,6’sının puanı yettiği, %7,7’sinin ailesi istediği, %2,6‘sinin bir daha üniversite 

sınavına girecek maddi olanakları olmadığı için,  %0,6’sının ise lise eğitimi bu dalda olduğu için tercih 

ettiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin, %79,1’inin aile/çevresinin bu bölümü tercih konusunda olumlu etkide bulunduğu 

saptanmıştır. ( Tablo 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri sorulmuş ve %52,29’u 

mesleği benimsetmede yeterli olduklarını söylemiştir. (Tablo 8.) 

Tablo 7.Bölümü seçmenizde aile veya 
çevrenizin etkisi nasıl oldu? 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 

Olumlu 277 79,1 
Etkisi olmadı 65 18,6 
Olumsuz 8 2,3 
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Tablo 8. Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri 

Öğrencilerin, teorik ve pratik derslerdeki başarı durumları sorgulandığında %49,4’ü kendisini 

uygulama dersinde daha başarılı bulduğunu belirtmiştir. ( Tablo 9.) Müfredat içeriği bakımdan teorik 

derslerin yoğunlukta olması dolayısıyla bu durum uygulama ders saatinin arttırılma istemini düşündürmüş 

olup bireylere ders saatinin arttırılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda Tablo 10’da görüldüğü gibi 

katılımcıların % 90,86’sı evet cevabını vermiştir. 

 

 

 
 
 

 

 

 
Tablo 9.Kendinizi hangi derslerde 
daha başarılı buluyorsunuz? 

 Sayı (n) Yüzde(%) 

 

Teorik 60 17,1 
Pratik 173 49,4 
Her ikisi 109 31,1 
Hiçbiri 8 2,3 
Toplam 350 100,0 
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Tablo 10. Uygulama ders saati arttırılmalı mı? 

Öğrencilerin %53,4’ü verilen eğitimi kısmen yeterli bulurken, öğretim elemanlarının mesleği 

benimsetmede etkisi sorulduğunda%52,29’u etkili olduğunu, %14’ü ise etkili olmadığını ifade etmiştir. 
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Öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerinin bölümleriyle uyumları Tablo 11’de 

verilmiştir. Buna göre bireylerin %26,1’i yazarak öğrendiklerini ve öğrenme stillerinin % 60 oranında 

okudukları bölümle uyumlu olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 11. Öğrenme stilinizi nasıl tanımlarsınız? Sizce öğrenme stiliniz bu bölümle uyumlu mu? 

İşitsel 17 %4.8 

Yazarak 93 %26.1 

Görerek 89 %25 

Deneyerek 81 %22.8 

Tartışarak 23 %6.5 

Anlatarak 45 %12.6 

Diğer 2 %0.55 

 

Öğrencilerin genel not ortalamaları, uygulamalı ve pratik derslerde öğrendiklerini tekrar etme 

durumları Tablo 12’de sunulmuştur. Bu verilere göre çalışmaya katılan bireylerin genel not ortalaması 

2,8495±0,46267 olarak hesaplanmıştır. Uygulamalı ders tekrarları %36,57 iken teorikte öğrendiklerini 

tekrar etme durumları %24,7’ dir. 
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Tablo 12. Genel not 
ortalaması 

 Genel not 

ortalaması 

N  350 

Ortalama 2,8495 

Std. sapma ,46267 

Minimum 1,20 

Maximum 4,00 

 

 

 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1105 

Öğrencilere derslerle ilgili sorularınıza cevap bulabiliyor musunuz ve öğretim elemanlarıyla ders 

dışında rahat görüşebiliyor musunuz soruları sorulduğunda ise % 50,6’sı sordukları sorulara kısmen cevap 

bulabildiklerini ve % 44,6’sı öğretim elemanlarıyla yine kısmen görüşebildiklerini belirtmiştir. 

 

      

 

Ç

alış

may

a 

katıl

an 

bireylerin genel not ortalamaları ve bölümü tercih sıraları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

sonuç bulunamamıştır ( p>0,05). Kendilerini başarılı hissettikleri derslere göre uygulama ve teorik olarak 

gruplandırıldıklarında teorik grubun not ortalaması, pratik grubun not ortalaması arasında anlamlı fark 

görülmemiştir (p>0,05). Uygulama ders saatinin artmasını isteyen öğrencilerin okudukları bölüm 

üniversite tercihi sıralamalarında ilk 10 içerisindedir. 

TARTIŞMA 

Literatürde mevcut okulları ve fizyoterapi programlarını inceleyen çalışmalara geniş yer 

verilmektedir. Bunun sebebi olarak standardize edilmemiş eğitim programları gösterilebilir. Fizyoterapi 

ve rehabilitasyon eğitiminde kalite standartlarının oluşturulması ve eğitim sürecinin kalite standartlarına 

uygun verilmesi eğitim öğretimde başarının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda fizyoterapi ve 

rehabilitasyon eğitiminin önemli bir paydasında yer alan öğrencilerin görüşlerinin önemli belirleyiciler 

olduğu açıktır.  

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma sonucunda, öğrencilerin bu mesleği, mesleğe duydukları ilgi 

sonucunda seçtikleri, aldıkları eğitimi kısmen yeterli buldukları ve uygulamalı bir eğitimden yana 

oldukları görülmüştür. 

  
Jensen ve ark. çalışmalarında okul, öğrenci istek ve ihtiyaçlarına açık ve esnek olmalı; 

gerektiğinde müfredatla uyumlu modifikasyonlar yapmalıdır denmiştir (7). Ayrıca Plack ve Driscoll 

(2011)’a göre bir eğitici danışman, koçluğun ötesinde arkadaşça davranarak öğrenciyi desteklemelidir 

(12). Fizyoterapi eğitiminde öğrenmeyi optimize etmek için öğrencilere yeterince destek ve zorluk bir 

Derslerle ilgili sorularınıza rahat cevap 
bulabiliyor musunuz? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

Evet 137 39,1 
Kısmen 177 50,6 
Hayır 31 8,9 
Kararsızım 5 1,4 

   

Öğretim elemanlarıyla dersler dışında 
rahat görüşebiliyor musunuz? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

Evet 116 33,1 

Kısmen 156 44,6 
Hayır 73 20,9 
Kararsızım 5 1,4 
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arada sunulmalıdır. Bu denge oldukça önemlidir. Öğrencinin sunulan zorlukları, sağlanan desteklerle 

aşması sağlanmalıdır. 

Çalışmamıza benzer olarak Egelioğlu tarafından hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet 

durumlarının akademik başarıları üzerine etkisini ve bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

yapılan bir çalışmada memnuniyet düzeyinin en düşük seviyede olduğu alanlar; ders içerikleri, müfredat 

programı, uygulama alanları, eğitim araç-gereçleri, teknolojik donanım, sınavlarda değerlendirme sistemi, 

öğretim elemanlarının öğrenciye karşı tutum-tavırları ve öğretim elemanına ulaşma şeklinde sıralanmıştır 

(4). 

Literatürde öğrencilerin öğrenme stilleriyle öğrenme etkinlikleri arasındaki uyumun, onların 

akademik başarısını yükselttiği belirtilmektedir. Ayrıca öğretimin, öğrenme stiline uygunluğunun 

yalnızca başarı değil aynı zamanda motivasyon, tutum ve katılımı da arttırdığını belirtilmektedir (12). Bu 

anlamda fizyoterapi öğrencileri yazarak aktif öğrenme stillerinin bölümleriyle uygun olduğunu 

düşünmektedir. Literatürdeki çalışmalar da bizim çalışmamızı destekler nitelikte (5-13) öğrencilerin aktif 

öğrenme stratejileri ile daha iyi öğrendiklerini göstermektedir. Bu sonuç bize sağlık alanında müfredat 

içerikleri belirlenirken pratik ağırlıklı eğitim modelinin benimsenmesini göstermektedir.  
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ÖZET 

Giriş: Meslek belirli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Bireylerin yaşamına yön veren en önemli seçimlerden biridir. Bireyin mesleğini seçmesi çalışma 
biçimini ve yaşam biçimini de seçmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla meslek seçimi sırasında yapılacak rastgele 
seçimler bireyin tüm yaşamını etkileyecektir. Mesleğin sadece para kazanma aracı olarak görülmemesi ve bireysel 
özelliklerin o mesleğe uygunluk açısından göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Bu çalışma fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümünde eğitim-öğretim gören lisans öğrencilerin mesleğe bakış açılarını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.  

Metot: Çalışmaya 350 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştırıcılar tarafından demografik değişkenlerin ve 
meslekle ilgili görüşlerin sorgulandığı bir anket hazırlanmıştır. Anket mail yoluyla gönderilmiş ve geri dönen, tam 
doldurulmuş olanlar değerlendirmeye alınmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllü öğrencilerin yaş ortalaması 20.17±1.7 yıldır. Öğrencilerin bölümü 
tercih etme nedenleri arasında ilk sırada %51.7 ile mesleğe ilgi duyma yer almaktadır. Öğrencilerin %57.4’ü bölümü 
seçmeden önce bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %57.4’ü meslekle ilgili olumsuz düşüncelere sahiptir.  

Sonuç: Meslek bilincinin temeli eğitim-öğretim faaliyetleri ile oluşturulur ve tüm meslek yaşamı boyunca 
devam eder. Öğrencilerin meslekle ilgili düşünceleri aldıkları eğitimden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir. 
Çalışmamızın sonuçları fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde eğitim-öğretim gören lisans öğrencilerinin bölümü, 
mesleğe duydukları ilgi sonucunda seçtiklerini ve mesleğe dair olumsuz düşüncelerinin olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Meslek, bakış açısı, fizyoterapi,sağlık 

 

 

GİRİŞ 

Meslek, bireylerin toplum içindeki iş bölümüyle ortaya çıkan hayati bir olgu olup, toplumsal 

yaşamın sürdürülmesinde etkilidir (8). Meslekler toplumun gereksinimleri sonucu ortaya çıkan uğraş 

alanlarının çeşit aşamalardan geçmesiyle oluşur. Her meslek bir çalışma alanı oluşturur (10). 

mailto:ozgeipek@mu.edu.tr
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Birey toplum içinde mesleği aracılığıyla mevki edinir, geçimini sağlar, geleceğini bunun üzerine 

kurar. İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi olan meslek seçimi insan yaşam biçiminin de 

seçilmesi demektir (7). Mesleğin sadece para kazanma aracı olarak görülmemesi ve bireysel özelliklerin o 

mesleğe uygunluk açısından göz önünde bulundurulması çok önemlidir.Kişinin mesleğinde başarılı 

olabilmesi, fiziksel özellikleri ve mesleği bilerek ve isteyerek seçmeleri ve mesleğe ruhsal ve zihinsel 

olarak hazır olmasıyla ilgilidir (5). 

Bireyler yükseköğretime, bir alanda bilgi sahibi olma isteği ve belki daha da öncelikle bir meslek 

sahibi olmak için girmektedir. Bu bakımdan, bir yükseköğretim programının seçilmesi aynı zamanda bir 

mesleğin seçilmesi anlamına gelmektedir (11). 

Meslek seçimi ile birlikte birey yetişkinlik aşamasına dair pek çok kritik karara da adım 

atmaktadır. Meslek seçimi ya da üniversite tercihi yapma aşamasında gencin rastgele yapacağı bir seçimle 

tüm yaşamını etkileyebilecek ve verimsiz olabilecek durumlar yaratması da olasıdır. Bu nedenle, birey 

meslek seçerken kendi özellikleri ile seçeceği mesleğin nitelikleri arasında uygunluk olmasına dikkat 

etmelidir (12). Benlik yapısıyla uyumlu bir meslek, bireyin karakterini sağlamlaştırırken, benlik yapısıyla 

uyumsuz bir iş birey için problem oluşturur. Ayrıca  benliği ile uyumlu bir mesleğe sahip olan bireylerin 

daha başarılı ve verimli olmaları beklenirken, benliği ile uyumsuz bir mesleğe sahip olan bireylerin 

tükenmişlik, çatışma ve doyumsuzlukla karşılaşma ihtimalleri hayli yüksektir (2). 

Fizyoterapistlik mesleği dünyada özellikle savaşlar, travmalar ve çocuk felci gibi epidemileri 

takiben oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve günümüzdeki 

popüler konumuna ulaşmıştır (1).  Ayrıca fizyoterapi, fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen fiziksel 

fonksiyonun korunması, geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesinde teorik temele ve geniş klinik 

uygulamalara dayalı, toplumun ihtiyacını gidermek amacıyla temel sağlık ekibinde yer alan,  pozitif 

bilime hizmet eden dinamik bir meslektir. 

Fizyoterapistlerin çalışma sınırları ve iş tanımları TBMM tarafından Nisan 2011 kabul edilen ve 

26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6225 Sayılı Kanun 9. Madde/b bendinde belirtilmiştir. 

Bu kanuna göre fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan 

mezun sağlık meslek mensubudur (6). 

Fizyoterapist, hastalık ve/ya sakatlık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini 

düzenlemek ve hareket yeteneklerini geliştirmek için mesleğiyle ilgili değerlendirmeleri yaparak kanıta 

dayalı koruyucu  protokolleri saptar, planlar ve uygular.Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon uzman hekiminin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon 

rotasyonu yapmış ya da uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon eğitimi almış uzman hekimlerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için 
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yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması 

veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.  

Fizyoterapistler, hastanelerin çok çeşitli anabilim ve bilim dallarında, yataklı rehabilitasyon 

merkezleri, protez-ortez üniteleri, huzur evleri,kaplıca merkezleri, eğitim ve araştırma merkezleri, evde 

bakım hizmeti veren rehabilitasyon merkezlerinde, geriatrik rehabilitasyona yönelik özel merkezlerde, 

işitme, görme engelliler için kurulmuş okullarda, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde 

ve endüstriyel sağlık kurumları ile spor kulüplerinde çalışabilmektedirler (3). 

AMAÇ 

Bu çalışma fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde eğitim-öğretim gören lisans öğrencilerin 

mesleğe bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak dört yılık lisans eğitimleri süresince 

fizyoterapistlik mesleğine ait görüşlerin, öğretim elemanları tarafından verilen fizyoterapi eğitiminin 

mesleğin benimsenmesi ve profesyonelce uygulanmasında olumlu yönde değişim yaratması beklenir. 

Araştırma fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin mesleklerine bakış açılarını ve meslekten 

beklentilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

METOT 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon okullarından birinde lisans 

eğitimi gören fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencileri oluşturmuştur. Bu çalışma tanımlayıcı tipte 

bir çalışmadır. Çalışmaya 350 gönüllü fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencisi katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında soru formu kullanılmıştır. Araştırıcılar tarafından olguların demografik 

bilgilerini kaydetmek için bir form oluşturulmuştur. Bu form kapsamında; öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile 

yapısı, genel akademik ortalaması ve mesleğe dair görüşleri kaydedilmiştir. Anket mail yoluyla 

gönderilmiş ve geri dönen, tam doldurulmuş olanlar değerlendirmeye alınmıştır. 

İşlem 

Anketin uygulanmasında öğrencilerden sözel izin alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizi için Windows tabanlı SPSS 

programının 20.0 versiyonu kullanılmıştır. Ölçümle belirlenen değişkenler için ortalama ± standart 

sapma, sayımla belirlenen değişkenler için (%) ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Tüm istatistiklerde p 

değeri <0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir (9). Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerin kazandığı 
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fakültedeki mesleği seçme nedenidir. Üniversite öğrencilerinin yaşı, cinsiyeti, baba eğitim düzeyi, anne 

eğitim düzeyi, üniversite sınavına kaçıncı girişte bu okulu kazandığı, kazandığı okulun tercih sırası, 

kazandığı okula dair bilgi alıp almadığı, sınava tekrar girme veya bölümü bırakma durumları, seçtikleri 

bölümü isteyerek seçip seçmedikleri, seçtikleri meslekte aile ve çevre desteğinin var olup olmadığı 

araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmuştur. Bu araştırmada, öğrencinin ailesinin gelir-gider 

durumu, anne mesleği ve baba mesleği hem bağımlı hem de bağımsız değişkenleri oluşturmuştur. 

BULGULAR 

Öğrencilerin, yaş ortalaması 20.17±1.7 yıldır,  %40’ ı erkektir. 

Tablo 1. Cinsiyet 

 

 %22’sinin babası memurdur, %72,9’unun annesi ev hanımıdır, %86,29’unun ailesinin gelir gider 

durumu denktir, %39.3’ünün babası lise mezunudur,%48.6’sının annesi ilköğretim mezunudur. 

Tablo 2. Anne ve baba mesleği- Tablo 3.Gelir düzeyi 

Annenizin mesleği nedir?    
  Sayı (n) Yüzde (%) 
 Ev hanımı 255 72,9 
 Memur 26 7,4 
 Öğretmen 20 5,7 
 İşçi 16 4,6 
 Esnaf 5 1,4 
 Emekli 28 8,0 
    
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    
Babanızın mesleği nedir?    

60% 

40% 

Cinsiyet 

Kadın

Erkek
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  Sayı ( n) Yüzde (%) 
 Memur 77 22,0 
 Öğretmen 27 7,7 
 İşçi 57 16,3 
 Çiftçi 16 4,6 
 Esnaf 67 19,1 
 Emekli 86 24,6 
 Çalışmıyor 20 5,7 
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    

 

Tablo 4. Fizyoterapi bölümünü sınava 

kaçıncı girişinizde kazandınız? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

1. 183 52,3 

2. 149 42,6 

3. 12 3,4 

4. 4 1,1 

5+. 2 ,6 
 
Öğrencilerin%52,3 ’u üniversite sınavını ilk girişinde kazanmıştır,  %52,3’ünün kazandıkları 

bölüm 1.tercihidir, %59,3’ü okudukları bölümleri isteyerek seçmişlerdir. Öğrencilerin %51,7’si mesleği 

sevip bu mesleğe ilgi duyduğu için, %24’ü ise tıp fakültesine puanı yetmediği için okuduğu bölümü 

seçmiştir. 

 
Tablo 5. Bölümü tercih etme sebebiniz nedir ? 
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Bu mesleğe ilgi duymam /mesleği sevmem 181 %51.7 

Çevremin bu mesleğe yönlendirmesi 65 %18.6 

Puanımın yetmesi 65 %18.6 

İş bulma garantisi 79 %22.6 

Tekrar sınava girecek maddi imkanlarımın olmaması 9 %2.6 

 Ailemin istemesi 27 %7.7 

Tıp fakültesine puanımın yetmemesi 84 %24 

Lise eğitimi bu dalda olduğu için 2 %0.6 

İdealim olduğu için 48 %13.7 

 
Öğrencilerin %18,6’sının puanı yettiği, %7,7’sinin ailesi istediği, %2,6‘sinin bir daha üniversite 

sınavına girecek maddi olanakları olmadığı için,  %0,6’sının ise lise eğitimi bu dalda olduğu için tercih 

ettiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin % 57,43’ü meslekle ilgili olumsuz düşünceye sahip değilken, %11,14’ünün 

fizyoterapi mesleğine dair olumsuz görüşü olduğu belirlenmiştir. Veri formunda birden fazla seçeneğin 

işaretlenebileceği mesleğe dair olumsuz düşünceler bölümü Tablo 6’da sunulmuştur. 

 
 
 

Meslek ile ilgili olumsuz düşüncenizin nedenleri nelerdir? 

İşin yorucu olması 71          %19.9 
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İşin güvensiz olması 37 %10.4 

İşin stresli olması 45 %12.6 

İletişimsizlik 32 %9 

Ücret yetersizliği 119 %33.4 

Kendini yetersiz görme 32 %9 

Yasal olarak mesleki tanımların iyi yapılmaması 281 %78.9 

İstihdam alanlarının dar oluşu 101 %28.4 

Mesleğin imajı hakkında çevreden gelen olumsuz yorumlar 158 %44.4 

Fizik tedavi hekimine bağlı çalışmak 216 %60.7 

Fizyoterapistin kendi başına kurum açamaması 179 %50.3 

Diğer 2 %0,55 

 
Tablo6. Meslek ile ilgili olumsuz düşünceniz var mı? Olumsuz düşünce nedenleri neler? 

 
Öğrencilerin %78,9’u fizyoterapi mesleğinin yasal olarak tanımının iyi yapılmaması, %60,7’si 

fizik tedavi hekimine bağlı çalışmayı ve %50,3’ü fizyoterapistin kendi başına kurum açamamayı mesleğe 

dair olumsuz görüşler olarak saptamışlardır. 

Meslekteki yeterlilik düzeyleri sorgulandığında bireylerin %51,4’ü kendilerini mesleklerinde 

başarılı bulduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 7.Meslekte kendinizi 
başarılı buluyor musunuz? 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 
Evet 180 51,4 
Biraz 155 44,3 
Hayır 15 4,3 

 
Öğrencilerin, fizyoterapi bölümünü seçmeden önce bölüm hakkında bilgi alıp almadıkları 

sorgulanmış ve %57,4’ ünün önceden bilgi aldığı, %79,1’inin aile/çevresinin bu bölümü tercih konusunda 

olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır. 

 

 

Tablo 8.Bölümü seçmeden bilgi almış 
mıydınız? 

Tablo 9.Bölümü seçmenizde aile veya 
çevrenizin etkisi nasıl oldu? 
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    Sayı (n) Yüzde(%) 

 
Evet 201 57,4 
Kısmen 133 38,0 
Hayır 16 4,6 

 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 

Olumlu 277 79,1 
Etkisi olmadı 65 18,6 
Olumsuz 8 2,3 
   

 

Tablo 10.Bölümü bırakmayı 
düşündünüz mü? 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 
evet 83 23,7 
hayır 227 64,9 
kararsızım 40 11,4 

 

Tablo 11.Sınava tekrar girmeyi ister 
misiniz? 

 Sayı(n) Yüzde(%) 

 
Evet 67 19,1 
Kararsızım 62 17,7 
Hayır 221 63,1 

 

 

Bireylerin okudukları bölümü bırakma ve sınava tekrar girme istekleri ise yukarıdaki verilmiş 

olup, %63,3’ü bölümü bırakmayı düşünmediğini ve %63,1’ i sınava tekrar girmeyi istemediğini 

belirtmiştir. 

Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri sorulmuş ve %52,29’u 

mesleği benimsetmede yeterli olduklarını söylemiştir. (Tablo 12.) 

 

Tablo 12. Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri 
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Öğrencilerin gelir düzeyleri ve not ortalamaları karşılaştırıldığında iki değişken arasında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Mesleğe dair olumsuz düşünceleri olanlar ve 

diğerleri olarak gruplandırıldığında; mesleğe dair olumsuz düşünceleri olan bireylerin bölümü bırakmak 

istedikleri görülmüştür (p<0,05). Bölümü bırakmak isteyenler ve diğerleri, cinsiyetler ile 

karşılaştırıldığında, erkekler ve kadınlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Mesleğe ilişkin 

olumsuz düşünceleri olan ve olmayanların, fizyoterapi bölümünü tercih sıraları karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05). 

TARTIŞMA 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin mesleklerine bakış açılarını ve meslekten 

beklentilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma sonucunda, 

öğrencilerin mesleği, mesleğe duydukları ilgi sonucunda seçtiklerini,  ailelerin mesleği seçmede olumlu 

etkisinin olduğunu ve mesleği tercih etmeden önce meslek hakkında bilgi sahibi oldukları bulunmuştur.  

Kunduracılar ve ark. fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde mesleki farkındalığının 

değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarında bizim çalışmamıza benzer olarak birinci sınıfa başlayan 

öğrencilere yaptıkları anketten elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon 

mesleğinin henüz temel derslerini dahi almamış olmalarına rağmen, “fizyoterapide yeterlilikler hakkında 

farkındalıklarının” ve “mesleki duyarlılık” düzeylerinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir (4). 

Çalışmamıza benzer olarak yapılan bu çalışmada da öğrencilerin fizyoterapi mesleğine ilgi duydukları ve 

bu mesleği sevdikleri için seçtikleri ifade edilmiştir. 

Günümüz dünyasında önemli olan bireyin meslek sahibi olmasıdır. İstemeden seçtikleri bölümde 

okuyan öğrencilerin mesleklerinde başarılı ve verimli olma olasılığı düşüktür. Bu durum bir meslek 

alanını tercih edecek öğrenciler için önemli bir sorun olmaktadır. Bu anlamda Sarıkaya ve ark. yapmış 

oldukları çalışmada da bizim çalışmamızla benzer sonuçlar bulunmuş olup öğrencilerin çoğunun 

sevdikleri mesleği seçtiği saptanmıştır (7). 

Meslek bilincinin temeli eğitim-öğretim faaliyetleri ile oluşturulur ve tüm meslek yaşamı boyunca 

devam eder. Öğrencilerin meslekle ilgili düşünceleri aldıkları eğitimden olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenebilir. Her öğrencinin meslek hayatının başında yüksek bilinç düzeyi ile mesleğini öğrenmeye 

başlamasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Pedagojik formasyon eğitimi, hangi fakülteden ya da bölümden olduğuna bakılmaksızın öğrenci iken ya da 
mezuniyet sonrası gerekli koşulları sağlayan tüm fakültelerin ve bölümlerin öğrencilerinin katılabileceği bir sertifika 
programıdır. Son yıllarda, sağlık bilimleri bölümlerinden mezun olanlar veya halen bu bölümlerde eğitim görmekte 
olan bireyler arasında da pedagojik formasyona ilginin arttığı gözlenmektedir. Bu çalışma sağlık alanında çalışan ve 
bu alanda eğitim-öğretim görmekte olan bireylerin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya 32 fizyoterapist, 31 fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans öğrencisi, 39 
hemşire, 30 hemşirelik bölümü lisans öğrencisi olmak üzere 132 gönüllü katılmıştır. Araştırıcılar tarafından 
hazırlanan demografik değişkenlerin ve pedagojik formasyona ilişkin görüşlerin sorgulandığı iki değerlendirme 
formu uygulanmıştır. Çalışmaya katılan gönüllülerin %50.8’i kadın, %49.2’si erkektir. Çalışmaya katılan bireylerin 
%57.6’sı pedagojik formasyon eğitimi almak istemekte, %40.2’si pedagojik formasyon eğitimini mesleği için 
gerekli bulmakta, %37.1’i pedagojik formasyonun sadece eğitim fakültesi bünyesinde yer alan bir ders olarak 
bilmektedir. Günümüzde öğretmenlerin dışındaki eğitimcilerin öğretecekleri konunun alan bilgisi yanında konuyu 
nasıl öğretecekleri, eğitim verdikleri popülasyonu nasıl idare edecekleri gibi konularda hızla önem kazanmaktadır. 
Çalışmamızın sonuçları sağlık alanında yer alan disiplinlerin de alan bilgisi yanında pedagojik formasyon eğitimi 
alarak donanımlarını artırma çabası içinde olduklarını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pedagojik Formasyon, Sağlık, Eğitim, Öğrenci, Mezun 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de sadece öğretmen yetiştirmek amacı ile faaliyet gösteren fakülteler ve yüksekokullar 

dışında, farklı meslek gruplarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla ‘tezsiz yüksek lisans’ 

programları kurulmuştur (Polat, 2013). Bu sayede, bireylere eğitmen vasfı kazandırılarak öğretmen 

yetiştirilmiştir. YÖK tarafından 28.01.2010 tarihinde ‘tezsiz yüksek lisans’ programı kaldırarak yerine 

‘Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’ (PFSP) getirilmiştir. Bu yeni uygulama ile 2010-2011 eğitim-

öğretim yılından itibaren hangi fakülteden ya da bölümden olduğuna bakılmaksızın öğrenci iken ya da 

mezuniyet sonrası gerekli koşulları sağlayan tüm fakültelerin ve bölümlerin öğrencileri pedagojik 

formasyon eğitimi alabileceklerdir. Buna ek olarak, önceki yıllarda sadece mezuniyetten sonra alınabilen 

bu eğitim, söz konusu karar gereği öğrencilik devam ederken de alınabilecektir (yok.gov.tr). 

Yapılan çalışmalarda, son yıllarda sağlık bilimleri bölümlerinden mezun olanlar veya halen bu 

bölümlerde eğitim görmekte olan bireylerin pedagojik formasyona olan ilgilerinin arttığı gözlenmiştir 

(Kartal, 2012; Uslu, 2013; Demircioğlu, 2014; Özkan, 2012). Bu durumda bireylerin öğretmenlik 

mailto:fatihozden@mu.edu.tr
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mesleğine yönelmelerini belirleyen etkenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizde 

yapılan araştırmalar devlet güvenceli iş olanağının, meslek tercihinde en önemli faktör olduğu gösterirken 

(Polat, 2014), meslek seçiminde bireyin demografik özelliklerinin önemi birçok yerde vurgulanmıştır 

(Temizyürek, 2008; Demircioğlu, 2014). Kişilik özellikleri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek 

alanında önemli bir etkiye sahiptir (Uslu, 2013). Demografik karakteristiklerden ise en göze çarpan 

değişkenlerin, cinsiyet, öğrenim görülen/mezun olunan bölüm ve üniversite tercihinde eğitim fakültesi yer 

alıp almaması olduğu görülmektedir (Eraslan, 2011). Öğretmenlik mesleğinde, akademik beceriler ve 

demografik özellikler gibi sebeplerin yanı sıra, öğretmenliğe yönelik tutumları da önem taşımaktadır. 

Özellikle insanlarla daha fazla bir arada olunması gereken mesleklerde mesleği severek yapmanın önemi 

daha da artmaktadır (Uslu, 2013). Ayrıca yapılan çalışmalar pedagojik formasyona yönelen bireylerin 

öğretmenlik mesleğine yönelme nedenlerinin öncelikli olarak öğretmenliği sevme, mesleğin çalışma 

koşullarının rahat olması ve zorunluluklar olduğu saptanmıştır (Polat,2014).  

Sağlık bilimlerindeki bireylerin, üniversite sürecinde aldıkları eğitim, onların eğitmen olarak 

profesyonel bir şekilde öğrenci yetiştirebilmesi bakımından her zaman istenen sonucu 

göstermeyebilmektedir. Bu sebepten dolayı sağlık bilimleri alanında eğitim verecek olan bireylerin, daha 

etkili eğitim programları dizayn etmeleri ve bu sayede daha kaliteli sağlık hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesine yardımcı olmaları gerekmektedir (Kutzsche, 2012). Daha sağlıklı eğitim programları 

ise alan bilimlerine uygun olan öğrenme stillerinin kavranması ve uygulanmasıyla olur (Güneş, 2012). 

Öğrenme tanımlarının tarihsel sürecine baktığımızda ise görülen farklılıklar ise öğrenme stillerinin 

farklılık göstermesi gerektiğini destekler niteliktedir (Kaya, 2002). 

Çalışmamızın amacı, sağlık alanında çalışan ve üniversitelerin sağlık bilimleri bölümlerinde 

eğitim görmekte olan bireylerin pedagojik formasyon hakkındaki görüşlerini olumlu ve olumsuz 

yönleriyle inceleyerek, bu düşüncelerin sebeplerini araştırmaktır. Çalışan ve halen eğitimlerinin 

sürdürmekte olan bireylerde pedagojik formasyon ile ilgili görüş farklılıklarının niteliğini incelemektir. 

Herhangi bir mesleğe sahip olmayanlar için öğretmenlik mesleği ekonomik ve diğer olumlu koşullar 

nedeniyle önemli sayılırken, bir mesleğe/işe sahip olduğu veya öğrenim sürecini devam ettirdiği halde 

öğretmenlik mesleğine yönelenlerin, bu yöneliş sebeplerinin ortaya çıkarılması önem arz etmektedir 

(Özkan, 2012). Böylece son yıllarda, sağlık bilimleri alanından pedagojik formasyona olan ilginin altında 

yatan asıl sebeplerin, demografik değişkenler açısından ele alınması amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen 

adaylarının mesleki yeterlilik bakımından kendilerini yeterli görmeleri onların öğrenme stillerini daha iyi 

kavramalarını ve daha nitelikli bir öğretmen olmalarını sağlayacaktır, ancak çalışmalardan gözlenen bir 

diğer önemli sonuç bireylerin kendilerini meslekte yeterli görürken, eğitmenlikte yeterli görmemelidir 

(Özer, 2008). Çalışmamızda bu bağlantıyı açıklamak da amaçlanmıştır.   

METOT 
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Çalışmamız tanımlayıcı dizaynlı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu sağlık bilimleri alanında çalışmakta veya öğrenim görmekte olan 132 gönüllü birey 

oluşturmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarını gösteren yazılı 

onamları web ortamında alınmıştır. Belirli bir örnekleme yöntemi seçilmemekle birlikte çalışmaya dahil 

edilme kriterleri hemşire veya fizyoterapist olmak veya halen bu meslek dallarında üniversite eğitimi 

alıyor olmak olarak belirlenmiştir. Bu örneklem kitlesinin seçilmesindeki esas amaç pedagojik 

formasyona en çok talep gösteren farklı iki meslek grubunun ve bu iki meslek grubu arasındaki 

farklılıkları açıklamaktır. Çalışmanın eleme kriteri ise çalışan bireylerin mesleklerinin onuncu yılını 

tamamlamış olmalarıdır. Bu sayede örneklemin homojen olması hedeflenmiş, pedagojik formasyonun 

tercih edilme veya edilmeme nedenselliğinin analizinde ortaya çıkabilecek çarpık ve uç değerlerin varlığı 

engellemek istenmiştir.  

Demografik değişkenler ve pedagojik formasyon hakkındaki görüşleri içeren iki değerlendirme 

formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup Google anket aracılığıyla web ortamında bir haftalık 

periyot ile sınırlandırılmış süreçte katılımcılara uygulanmıştır. Anket formlarını eksiksiz olarak dolduran 

bireylerin formları dikkate alınmıştır. Birinci veri formu bireylerin demografik bilgilerini içermektedir. 

Bunlar yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise, branş ve bu branşa ait çeşitli niteleyici 

değerlendirmelerle birlikte şu an meslek hakkındaki birtakım olumlu ve olumsuz ifadeleri içeren soruları 

içermektedir (Tablo 1). İkinci veri formunda ise pedagojik formasyon hakkındaki birtakım görüşler ve bu 

görüşlerin mesleki bağlamda ele alınması amaçlanmıştır (Tablo 2). Ayrıca forma bireylerin pedagojik 

formasyona olan ilgilerinin nedenselliğini çoktan seçmeli ve açık uçlu bir şekilde irdeleyen bir soru 

eklenmiştir. Örneklem, bütün olarak ve çeşitli bağımsız değişkenlere göre gruplara ayrılarak 

değerlendirilmişlerdir.   

Tablo 1. Birinci veri formu 

1) Kaç yıldır bu bölüm/ meslektesiniz? 
2) Meslekle/Bölümle ilgili herhangi bir dernek/kurula üyelik 
3) Çalıştığı/Okuduğu kurumun niteliği 
4) Mesleği/Bölümü kendi isteğiniz ile mi seçtiniz? 
5) Meslekte/Bölümde kendinizi başarılı buluyor musunuz? 
6) Elinizde olsa şu an mesleğinizi değiştirmek ister misiniz? 

 

 

Tablo 2. İkinci veri formu 

1) Pedagojik formasyon ifadesini lisans eğitiminiz sırasında duydunuz mu? 
2) Pedagojik formasyon sadece öğretmen adaylarıyla mı ilgilidir ? 
3) Pedagojik formasyon sadece eğitim fakültesi bünyesinde yer alan bir ders midir ? 
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4) Sağlık çalışanları ve öğrencileri pedagojik formasyon alabilir mi ? 
5) Pedagojik formasyon almak sizi mesleğinizden uzaklaştırır mı ? 
6) Pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin içeriklerini biliyor musunuz ? 
7) Pedagojik formasyon almanın size sağlayacağı katkıyı biliyor musunuz ? 
8) Pedagojik formasyon eğitimini mesleğiniz için gerekli buluyor musunuz ? 
9) Pedagojik formasyon almak sizi mesleğinizden uzaklaştırır mı ? 
10) Pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin içeriklerini biliyor musunuz ? 

 

Analizler SPSS-20,0 paket programı ile gerçekleştirilmiş olup, tanımlayıcı istatistikler ile 

verilerin sonuçlarının birbirleriyle olan benzerlikleri ve farklılıklarının anlamlılık düzeyleri incelenmiştir. 

Örneklemi oluşturan 132 kişi cinsiyet, meslek ve bazı diğer sosyo-demografik özelliklerine göre 

gruplandırıldığında, gruplar arası istatistiksel analiz değişkenlerin niteliğine, verilerin normal dağılım ve 

homojen dağılıma uygunluklarına göre çeşitli istatistik testleriyle değerlendirilmiştir. Bazı verilerin 

ortalamaları, standart sapmaları ve ortanca değerleri hesaplanmıştır. Nominal değişkenler arasındaki 

benzerlik ve farklılıklar ise ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Pedagojik formasyon tercih 

nedenlerinin araştırılmasında çok değişkenli lojistik regresyon modeli kullanılmış olup, analiz sonucunun 

uygunluğu model ki-kare testiyle ve her bir bağımsız değişkenin modeldeki varlığının anlamlılığı ise 

Wald istatistiği ile değerlendirilmiştir. Çok değişkenli lojistik regresyon modelinde bireylerin pedagojik 

formasyon almak isteyip istemeyişinde rol oynayan faktörlerin analizi gerçekleştirilmiştir. Modele dahil 

edilen bağımsız değişkenler ise yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise, meslek/bölüm, mesleki 

kurumlara üyelikler, çalıştığı kurumun niteliği, bireyin kaç yıldır mesleği sürdürdüğü ve mesleği kendi 

isteğiyle seçip seçmediği, meslekte kendini yeterli bulup bulmadığı ve ayrıca meslek değiştirmek isteyip 

istemediği şeklinde belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiş. 

SONUÇLAR 

Çalışmaya 139 birey gönüllü olarak katılmış, ancak 4 birey veri formunu eksik doldurduğu için, 3 

birey ise meslekte 10 yılını tamamlamış olduğu için çalışmadan elenmiştir. 23.96±3.41 yaş ortalamasına 

(min 18, maks 34) sahip toplam 132 katılımcının 67’si kadın 65’i ise erkektir. Mesleki dağılım ise 32 

fizyoterapist, 31 fizyoterapist/öğrenci, 39 hemşire, 30 hemşire/öğrenci şeklinde dağılım göstermektedir. 

110 birey bekar iken 18’i evli ve 4’ü dul idi. 85 öğrenci Anadolu lisesinden mezunken, 16’sı fen 15’i 

sağlık, 12’si öğretmen 4’ü ise sosyal bilimler liselerinden mezundur. Bireylerin bazı demografik 

özellikleri ve yüzdesel dağılımları hesaplanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Bazı Demografik Veriler  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Katılımcılar ortalama 3.27±1.79 yıldır meslek 

hayatını sürdürmekte veya üniversite öğrenimini 

devam ettirmektedir. Bireylerin %66,7’sinin herhangi 

mesleki bir derneğe üyeliği bulunmazken, %25’inin ise 

üyeliği bulunmaktadır. Diğer %8,3’lük kısım ise 

eskiden dernek üyesi olduğunu belirtilmiştir. 

Katılımcıların %78’i devlet kuruluşlarında çalışmakta 

veya okumakta iken, %22’si özel sektörde çalışmakta 

veya özel üniversitelerde öğrenim görmektedir. 

Katılımcıların %64,4’ü bölümü kendi isteğiyle 

seçtiğini belirtirken, %11,4’ü ise kendi isteğiyle seçmediğini belirtmiştir. Diğer bireyler ise kısmen kendi 

istekleriyle seçtiklerini ifade etmişlerdir. %69,7’lik kısım mesleğinde kendini başarılı, %25’i biraz 

başarılı, %5,3’ü ise başarısız bulmaktadır. Katılımcıların %37,1’i mesleğini değiştirmek isterken, 

%37,1’i istememekte ve %25,8’i bazen istemektedir.  

Bu değişkenlerin mesleklere göre olan dağılımı 
ise Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Bazı değişkenlerin mesleklere göre 
dağılımı 

Mesleğinizi kendi isteğinizle mi seçtiniz? 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri ve mezun oldukları bölümlere göre bazı 

sosyo-demografik özellikleri Tablo 5’de sunulmuştur.  

 

 N % 

 Fizyoterapist 
Evet 21 65,6 
Hayır 2 6,3 
Kısmen 9 28,1 

Hemşire 
Evet 25 64,1 
Hayır 9 23,1 
Kısmen 5 12,8 

Fizyoterapist/Öğrenci 
Evet 22 71,0 
Hayır 1 3,2 
Kısmen 8 25,8 

Hemşire/ Öğrenci 

Evet 17 56,7 
Hayır 3 10,0 

Kısmen 10 33,3 

Meslekte kendinizi başarılı buluyor musunuz? 
 N % 

Fizyoterapist 
Evet 27 84,4 
Hayır 1 3,1 
Biraz 4 12,5 

Hemşire 
Evet 31 79,5 
Hayır 1 2,6 
Biraz 7 17,9 

Fizyoterapist/Öğrenci 
Evet 20 64,5 
Hayır 2 6,5 
Biraz 9 29,0 

Hemşire/Öğrenci 
Evet 14 46,7 
Hayır 3 10,0 
Biraz 13 43,3 Mesleğinizi değiştirmek istiyor musunuz? 

 N % 

Fizyoterapist 
Evet 14 43,8 
Hayır 8 25,0 
Bazen 10 31,3 

Hemşire 
Evet 13 33,3 
Hayır 18 46,2 
Bazen 8 20,5 

Fizyoterapist/Öğrenci 
Evet 6 19,4 
Hayır 15 48,4 
Bazen 10 32,3 

Hemşire/Öğrenci 
Evet 16 53,3 
Hayır 8 26,7 
Bazen 6 20,0 

 
Tablo 5. Bazı Demografik Özellikler 

 
 Ortalama Standart Sapma 
Fizyoterapist Yaş 25,1250 2,72089 
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Katılımcıların yaşı normal dağılıma uygunluk gösterirken ve homojen iken, kaç yıldır meslekte 

oldukları değişkeni normal dağılıma uygunluk göstermemekle birlikte sola çarpıklık göstermektedir. Bu 

durum giderilerek 6 vaka parametrik istatistikler yapılırken dışlanmıştır, ancak veriler yine de normal 

dağılıma uygunluk göstermediği için bazı durumlarda non-parametrik testler kullanılmıştır. Ki-kare 

uygunluk testinde, Hо hipotezi kabul edilmiştir. Yani pedagojik formasyon yapmak isteyenlerin sayısı 

anlamlı bir şekilde fazla çıkmıştır (p<0,05). 

Bireyler, pedagojik formasyon yapmayı isteyenler ve diğerleri olarak gruplandırıldığında, 

bağımsız örneklem t testinde grupların yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiş ve 

pedagojik formasyon yapmayı isteyen bireylerin yaş ortalamasının daha yüksek olduğu gözlenmiştir 

(p<0.05). Benzer şekilde Mann Whitney U testinde kaç yıldır meslek/bölümdesiniz değişkeni, gruplar 

arasında farklı bulunmuştur (p<0,05). Meslek veya bölümde daha eski olanların pedagojik formasyon 

yapmak istediği görülmüştür. Pearson ki-kare testinde meslek grupları ve bölümler, pedagojik formasyon 

yapmak isteyenler ve diğerleri ile çapraz tablo yapılarak karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Mezunlar ile Öğrencilerin aynı durum için karşılaştırılması 

yapıldığında ise yine pearson ki-kare testinde gruplar arasında fark gözlenmemiştir (p>0,05). 

Mesleği kendi isteği ile tercih edenlerin, yaşlarının anlamlı olarak daha yüksek olarak çıktığı 

gözlenirken (p<0,05), meslek değiştirme isteği ve kendini meslekte başarılı hissetme değişkenleri 

açısından yaş farkı gözlenmemiştir (p>0,05). Pedagojik formasyon yapmayı isteyenler ve diğerleri ile 

mesleği kendi isteğinizle mi seçtiniz sorusuna verilen cevapların kategorik kıyaslaması çapraz tablolar 

yardımıyla yapıldığında, pearson ki-kare testinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmiştir (p<0,05). 

Pedagojik formasyon yapmak isteyenlerin, mesleklerini sevmedikleri görülmüştür. Ancak, meslekte 

Kaç yıldır 
meslektesiniz? 3,5313 2,12488 

Hemşire 
Yaş 26,3590 3,65259 
Kaç yıldır 
meslektesiniz? 3,8718 2,23818 

Fizyoterapist/Öğrenci 
Yaş 21,5484 2,30707 
Kaç yıldır 
meslektesiniz? 2,6129 1,08558 

Hemşirelik/Öğrenci 
Yaş 22,1333 1,73669 
Kaç yıldır 
meslektesiniz? 2,9000 ,88474 
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kendinizi başarılı buluyor musunuz? sorusuna cevap olarak yapılan sınıflandırmada pedagojik formasyon 

yapmak isteme açısından gruplar benzer bulunmuştur (p>0,05). “Mesleği değiştirmek istiyor musunuz?” 

sorusunun kategorik cevabına göre sınıflandırma yapılınca yine gruplar benzer çıkmıştır (p>0,05). İkinci 

veri formunda hastalara yönelttiğimiz soruların cevaplarına göre yüzdesel dağılımı tablo 6’da verilmiştir. 

Pedagojik formasyon yapmak isteyenler ve diğerleri, cinsiyetler ile karşılaştırıldığında, erkek ve kadınlar 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p<0,05). 

Tablo 6. İkinci veri formu ve yüzdesel dağılımı 

 Evet Hayır Fikrim yok Kararsızım 
Pedagojik formasyon ifadesini lisans eğitiminiz sırasında duydunuz mu? 65,2 27,3 5,3 2,3 
Pedagojik formasyon sadece öğretmen adaylarıyla mı ilgilidir? 15,9 56,1 22,0 6,1 
Pedagojik formasyon sadece eğitim fakültesinde yer alan bir ders midir? 37,1 26,5 31,1 5,3 
Sağlık çalışanları ve öğrencileri pedagojik formasyon alabilir mi? 66,7 1,5 25,8 6,1 
Pedagojik formasyon almak sizi mesleğinizden uzaklaştırır mı? 14,4 54,5 23,5 7,6 
Pedagojik formasyonda verilen derslerin içeriklerini biliyor musunuz?  37,1 43,9 17,4 1,5 
Pedagojik formasyon almanın size sağlayacağı katkıyı biliyor musunuz? 50,8 28,0 12,9 8,3 
Pedagojik formasyon eğitimini mesleğiniz için gerekli midir? 40,2 15,9 28,0 15,9 
Sağlık eğitmeni olabilmek için pedagojik formasyon yeterli midir? 12,1 59,1 19,7 9,1 

 

Bireylerin pedagojik formasyona katılma isteklerinin nedenlerini araştırma üzere yönelttiğimiz 

soruya verilen cevapların yüzdesel dağılımı ise Tablo 7’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 7 Pedagojik formasyonu tercih etme sebepleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagojik Formasyonu Tercih Etme Sebepleriniz Nelerdir ? 
 N % 
Meslek değiştirme isteği 32 24,2 
Kamuda farklı bir rolde çalışma isteği 26 19,7 
Mesleki gelişim 33 25,0 
Gelecek için önlem 7 5,3 
Ek iş düşüncesi 4 3,0 
Çalışma koşullarının rahatlığı 5 3,8 
Sevme ve ilgi duyma 3 2,3 
Maddi koşulların iyiliği 1 ,8 
Katılmak istemediğim için bu soruyu cevaplamıyorum 21 15,9 
Toplam 132 100,0 
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Bireylerin yaklaşık olarak %25’i meslek değiştirme isteği, yine yaklaşık %25’i ise mesleki 

gelişim amacıyla pedagojik formasyon yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenselliğin detaylı 

olarak analiz edilmesi için lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. Lojistik regresyon modeline göre 

bireyin pedagojik formasyon almak isteyenler ve diğerleri olarak gruplandırma yapılınca, çok değişkenli 

modelde yapılan analiz Tablo 8’de verilmiştir. Pedagojik formasyon ile nedenselliği aranan 11 bağımsız 

değişken içeren lojit model ki-kare testinde önemli bulunmamıştır (p<0,05). Ancak her bir bağımsız 

değişkenin anlamlılığına bakılacak olunursa, Wald istatistiğine göre yaş değişkeni, pearson ki-kare testini 

destekleyecek nitelikte, pedagojik formasyon isteği ile ilişkili bulunmuştur (p<0,05) 

Tablo 8. Lojistik Regresyon Analizi 

 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamız sağlık bilimleri alanından pedagojik formasyona yönelik bakış açısını tanımlayan ilk 

çalışmadır. Bu sebeple analizlerin kıyaslanması yetersiz kalmaktadır. Çalışmanın ana hipotezi olan sağlık 

bilimleri alanında pedagojik formasyona olan ilginin artışı bu çalışmayla gösterilmiştir. Çalışmamızın 

sonucunda, sağlık bilimleri alanında çalışmakta olan ve halen öğrenim görmekte olan bireylerin pedagojik 

formasyon programına katılma istekleri meslek değiştirme isteği ve kamuda farklı bir rolde çalışma isteği 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bu iki nedeni tercih edenler, toplam örneklemin yaklaşık olarak yarısını 

oluşturmaktadır. Polat (2013) ve Sarıtaş (2011)’ın sonuçlarına benzer olarak bulunmuş olup, mesleği 

değiştirme ve devlette çalışma isteği bu çalışmalarda da pedagojik formasyonun ana tercih sebebi olarak 

kendini göstermektedir. Ayrıca çalışmamızda pedagojik formasyon yapmak isteyen bireyler, cinsiyetler 

açısından benzer bulunmuştur. Bu benzerlik yapılan bazı çalışmalarda da görülmektedir. Şahin ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada bireylerin, mesleklerini esas tercih etme sebeplerinin mesleği 

sevmeleri olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda, bireylerin mesleklerini severek üniversiteye 

yerleştiklerini varsayarsak, bireylerin pedagojik formasyon gibi kendi meslekleri dışında arayışlara 

girmesi ise meslek değiştirme isteklerini ve kamuda görev alma isteklerini destekler nitelikte bir bulgu 

olarak ele alınabilir. Araştırmamızın ilginç sonuçlarından biride meslekte veya öğrenimde daha uzun yıl 

geçirmiş olan bireylerin pedagojik formasyona daha fazla ilgi duymasıdır. Bunun sebebi bilinmemekle 

birlikte tükenmişlik düzeyi ile ilgisi araştırılmalıdır.  
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 Sonuç olarak pedagojik formasyon yapmak isteyen sağlık bilimlerindeki bireylerin halen 

okumakta olduğu halde veya mevcut bir işe sahip oldukları halde öğretmenlik mesleğine yönelme 

sebeplerinin saptanmaya çalışıldığı bu araştırmada, pedagojik formasyona olan ilginin arttığı gösterilmiş 

olup, nedenleri geniş açıdan ele alınmıştır. Öğretmen yetiştirme amacıyla gerçekleştirilen bu programda 

sağlık bilimleri alanından artan ilginin olumlu yansımalarının gözlenmesi için bu tip çalışmaların sıklığı 

artırılarak gerekli gözlemler, gerekli merciler tarafından yapılmalı  (idareciler, akademisyenler vb.) ve 

programın işleyişinde gerekli uygulamaların gözden geçirilmesi ve mesleki kimlik kavramının bireylere 

daha etkili bir şekilde benimsetilerek yönlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde gerçek 

bir eğitmenlik profiline ve meslek profesyoneli kimliği taşıma vasfı ulaşılmış olur. Pedagojik formasyon 

yapmak isteyen yada istemeyen bireylerde değişmeyen önemli bir algı kendilerini meslekte başarılı 

bulmalarıdır. Pedagojik formasyon yapmak isteyen ve kendini meslekte başarılı bulan bireylerin, 

öğretmenlik mesleğinde başarılı olup olmayacakları ise sorgulanması gereken önemli bir konudur. İlginç 

sayılabilecek bir diğer bulgu ise bireylerin yarısından fazlasının sağlık eğitmeni olmak için sadece 

pedagojik formasyon eğiti almanın yeterli olmayacağını savunmalarıdır. 

Çalışmamızın pedagojik formasyon programına sağlık alanından bakış açılarının ve görüşlerin 

yansıtıldığı ilk tanımlayıcı araştırma olması araştırmanın özgünlüğünü göstermektedir. Daha büyük 

örneklem ile oluşturulacak lojistik regresyon modelleriyle, daha önemli lojit modellerin sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve daha kapsamlı istatistiksel analizlerin yapılabileceği değerlendirmeleri içerecek 

çalışmaların yapılması, konunun daha net olarak aydınlatılmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Yaşlanan nüfus, sağlık ve sosyal bakım sistemi açısından toplumların en ciddi sorunlarından biridir. 
Genellikle yaşlılar uzun süre hastanede yatışı gereken, hastanenin etkinliğini azaltan ve tedavi edilemedikleri için de 
sağlık sisteminde başarısızlık olarak nitelendirilen bir grup olarak tanımlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yaşlı nüfusun giderek artması sağlık sisteminin yaşlı sağlığına yönelik yapılandırılmasını gerekli 
kılmaktadır. Başarılı bir yapılandırma için bu gruba hizmet verecek sağlık çalışanlarının yaşlılara karşı tutumları 
belirlenmelidir. Bu çalışmanın amacı yaz stajı eğitimi alan ve almayan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 
öğrencilerinin yaşlılara karşı olan tutumları arasında fark olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümünden 108 birinci sınıf ve 104 üçüncü sınıf lisans öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. 
Bireylerin yaşlılara karşı olan tutumları Kogan’ın Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ölçekten 
elde edilen yüksek skor yaşlılara karşı pozitif tutumu göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
20.55±1.86 yıl, Kogan total skor ortalaması 141.33±15.2’dir. Öğrenciler %81.1’i çekirdek aile yapısına sahip 
olduğunu, %18.4’ü ailede yaşlı bir büyük ile birlikte yaşadığını ifade etmiştir. Yaz stajı eğitimi alan üçüncü sınıf 
öğrencilerinin Kogan total skoru birinci sınıf öğrencilerininki ile karşılaştırıldığında istatistiksel fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Çalışmamızın sonuçları yaz stajı eğitiminin birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri arasında yaşlılara tutum 
açısından fark yaratmadığı yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Tutum, Staj, Uygulamalı Eğitim, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

 
 
 
 

GİRİŞ 

Yaşlı nüfusundaki artış sağlık sistemini yakından ilgilendiren bir husustur (Bahar, 2009). 

Yaşlıların tedavisi genellikle uzun süre hastanede yatış gerekmektedir. Yaşlılığın doğal sonucu olarak 

gelişen bazı durumlarda ise, tedavinin etkisiz sonuçları sağlık sistemleri tarafından başarısızlık olarak ele 

alınmaktadır. Bu sebepten dolayı sağlık çalışanları geriatrik bireylerde görülen ve yaşa bağlı ortaya çıkan 

bu hastalıkların rehabilitasyonunu kendilerine bir yük olarak değerlendirilmekte ve geriatrik bakım 

hizmetlerinin kendilerini düşük statülü bir konuma getireceğine inanmaktadırlar (Kulakçı, 2010). Yaşlı 

nüfusunun artışıyla birlikte, yaşlı sağlığına yönelik yapılan planlamalar düzenlenmeli ve bu düzenlemeler 

sadece yaşlı sayısındaki artışa göre gerçekleştirilmemelidir. Burada yaşlı nüfusun niteliği sosyal açıdan da 

mailto:fatihozden@mu.edu.tr


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1130 

değerlendirilmeli ve planlanan hizmetler bu kriterlere uyum sağlayacak şekilde adapte edilmelidir 

(Kulakçı, 2010). Yaşlanma ile ilgili yapılabilecek olumsuz tutumlar ve birtakım yanlış adaptasyonlar, 

onlara sunulacak hizmetlerin niteliğinde ve kalitesinde birtakım azalmalara sebep olabilmektedir (Bahar, 

2009; Kulakçı, 2010). Bu bağlamda, sağlık sistemlerinin devamlılığını sağlayan sağlık çalışanlarının 

yaşlılara karşı göstermiş oldukları tutarsız ve negatif birtakım davranışlar, yaşlılardaki zihinsel ve fiziksel 

farklılıklara da bağlı olarak, onlar üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır (Adıbelli, 2014). Genel olarak 

artan sağlık sorunları ile birlikte yaşlı bireyler topluma yük olarak görüldükleri ve bu sebeple toplumdan 

soyutlandıkları için genç popülasyon tarafından negatif tutumlara maruz kalmaktadırlar (Gething, 2004). 

Dünyanın her yerinde yaşlılara karşı olumsuz tutumlar söz konusudur. Bu olumsuz tutumları minimuma 

indirmenin en iyi yolu ise eğitimden geçmektedir. Yaşlılara karşı olumsuz tutumlar dünyanın her 

tarafında aynı olmakla birlikte bu tutumların değiştirilebilmesi için eğitimin en iyi yol olduğu, etkin 

yapılan yaşlı eğitiminin kişilerin bilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği belirtilmektedir 

(Hweidi,2005). Bu durum özellikle rehabilitasyon kavramı ile yakın dereceden ilişkilidir (Akdemir, 

2010). Rehabilitasyon, uzun süreli ve sabır gerektiren bir branştır (Akdemir, 2006). Özellikle geriatrik 

rehabilitasyon sürecinde hastalara karşı sergilenecek tutum ve davranışlar rehabilitasyon süreci için büyük 

önem taşımaktadır (Samancıoğlu, 2010). Rehabilitasyon alanında çalışan sağlık profesyonellerinin 

yaşlılardaki disabiliteye karşı sergileyebilecek oldukları negatif tutumlar rehabilitasyon sonuçlarını 

olumsuz yönde etkileyebileceği gibi serviste sunulan diğer hizmetlerin kalitesini de etkileyebilmektedir 

(Wong, 2004; Antonak, 1980). 

Rehabilitasyonun önemli bir komponenti olan fizik tedavi hizmetlerinde, hastalarla en iletişim 

halinde olan meslek profesyonellerinden biride fizyoterapistlerdir (Başar, 1995). Fizyoterapistler yaşlı 

rehabilitasyonu süresince yavaş, ve basit olmalı hasta ile ilişkisini en iyi düzeyde tutmalıdır. Böylece 

geriatrik bireyin rehabilitasyona tam katılımını sağlamalıdır (Eskiyurt,2004). Bu açıdan fizyoterapistlerin 

yaşlılara karşı olan tutumları her zaman önem taşımaktadır. Fizyoterapistlerin yaşlılara karşı tutumu 

gözlemlemek üzere yapılan çalışmalarda birbirinden farklılık gösteren sonuçlar bulunmuştur (Mount, 

1993; Hobbs, 2006). Özellikle yurtdışında yapılan çalışmalarda fizyoterapi öğrencilerinin yaşlılara karşı 

olan tutumları ve aldıkları uygulamalı eğitimin bu davranış ve tutumlara olan etkisi incelenmişken 

ülkemizde bu amaçla tasarlanmış çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda fizyoterapi ve 

rehabilitasyon öğrencilerine verilecek nitelikli eğitim ile onların yaşlılara karşı olan tutumlarının 

iyileştirilebileceği savunulmuştur (Brown, 1992; Hobbs, 2006). 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 

çalışmada, henüz uygulamalı eğitim almamış fizyoterapi ve rehabilitasyon birinci sınıf öğrencilerinde 

yaşlılara karşı düşük düzeyde olumlu sonuçlar bulmuştur (Özden, 2015). Bu durum aynı zamanda yaz 

stajında servis eğitimi, klinik deneyim ve tecrübe parametreleri içinde geçerli bulunmuştur (Beling, 

2003). Ayrıca yapılan çalışmalar bizlere bireylerin aile yapıları, ailelerine bağlı olarak gelişen algıları ve 

diğer demografik karakteristiklerinin yaşlı tutumunda önemini vurgulamaktadır (Adıbelli, 2014; Özden, 

2015; Dunkle, 1995). Bu çalışmanın devamı niteliğinde tasarladığımız, ikinci çalışmamızda birinci ve 
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üçüncü sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin yaşlı tutumlarını karşılaştırmalı olarak 

inceleyerek uygulamalı staj eğitiminin yaşlı tutumuna olan etkisini göstermek için tasarlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı yaz stajı yapan ve yapmayan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 

öğrencilerinin yaşlılara olan tutumunu karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın hipotezi ‘yaz stajı 

yapan fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin yapmayanlara göre daha olumlu yaşlı tutum görüşüne 

sahiptir’ olarak belirlenmiştir. Çalışmanın alt hipotezi ise ‘demografik karakteristiklerin yaşlı tutumu 

üzerine etkisi vardır’ şeklinde kurgulanmıştır. Böylece uygulamalı staj eğitiminde, öğrencilerin insan 

ilişkileri sonucu mesleki algıları şekillenirken, davranış ve tutum değişikliklerinin, karşılaştırmalı olarak 

gözlenmesi sağlanacaktır 

 
METOT 

Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte dizayn edilen bu çalışmanın örneklemini Muğla Üniversitesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü birinci ve üçüncü sınıf lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu lisans 

programında, ikinci sınıfın sonunda öğrencileri yaz stajı uygulamasına alınmaktadırlar. Bu uygulama, 

öğrencilerin teorik ve pratik eğitimleri kapsamında almış oldukları eğitimin somutlaştırılmasına yönelik 

bir ders olup, meslek öncesi gerçekleştirilen bir prova niteliği taşımaktadır. Staj eğitimi ile kazanılması 

hedeflenen en önemli niteliklerden biri ise öğrencilerin fizyoterapist kimliği ile hastalara yaklaşması ve 

insan ilişkilerinde kendilerini geliştirmeleridir. Çalışmamız fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde 

yaşlı tutumuna olan staj eğitimi etkisini inceleyen ilk çalışma niteliği de taşımaktadır. Araştırmada 

örneklem seçim yöntemi belirlenmemiştir, amacımız tüm örnekleme ulaşmaktı. Ancak çalışmaya 

katılmayı reddeden bireyler olduğu için 108 birinci sınıf ve 104 üçüncü sınıf lisans öğrencisi araştırmaya 

dahil edilmiştir. Bireylerin sözlü onamları uygulama öncesinde alınmış olup, çalışma boyunca Helsinki 

Bildirgesi kurallarına uyulmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için ilgili kurumun yazılı izni alınmıştır.  

Çalışmacılar tarafından literatür bilgileri ve yapılan çalışmalar taranarak oluşturulan bireylerin 

demografik bilgileri ve aile yapılarını içeren veri formu ile birtakım nitel ve nicel değişken verilerinin 

elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu formda yaş, cinsiyet, mezun olunan lise, kardeş sayısı, aile gelir durumu, 

anne ve baba mesleği, doğum yeri ve yaşanılan yer ile aile yapısını soruları yer alırken, ailedeki yaşlılara 

ait bilgileri sorgulayan birtakım diğer sorular yöneltilmiştir (Tablo 1). Bireylerin yaşlılara karşı olan 

tutumları Kogan’ın Yaşlı İnsanlara Yönelik Tutum Ölçeği (KYTÖ) ile değerlendirilmiştir. Bu ölçek 1961 

yılında Kogan tarafından (Kogan Attitudes Towards Older People) geliştirilmiş olup, yaşlılar üzerinde 

uygulanmış geçerli, güvenilir ve sık kullanılan bir skaladır (Kogan, 1961). Bu ölçek, sağlık çalışanlarına 

ve sağlık çalışanı olmayan toplumun diğer kesimlerine de uygulanabilir niteliktedir (Adıbelli, 2014). 

KYTÖ’nün Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenilirlik çalışması ise 2011 yılında Uğurlu ve arkadaşları 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun iyi bir içerik geçerliğine sahip olduğu 

görülmüştür (Uğurlu, 2011). KYTÖ sosyal içerikli, 17’si olumlu 17’si ise olumsuz toplam 34 ifadeden 
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oluşmaktadır. Tek sorular negatif, çift sorular ise pozitiftir. Bu ifadeler ardı ardına negatif ve pozitif 

olacak şeklinde sıralanmış, 6’lı likert tipi bir ölçektir. Bu negatif ve pozitif sorulardan artarda olanlar 

birbirine zıt ifadeler içermektedir. Ölçek 6’lı Likert tipinde bir skorlamaya sahip olmasına rağmen 

1,2,3,5,6,7 şeklinde puanlanmaktadır. Bu skorlar Kesinlikle katılmıyorum, pek katılmıyorum, 

katılmıyorum, katılıyorum, biraz katılıyorum, tamamen katılıyorum şeklinde ifadeleri temsil etmektedir. 

Burada 4 skoru, ifadeyi cevaplamada başarısızlığı önlemek için çıkarılmıştır. Ölçeğin total skoru ve 

negatif ve pozitif iki alt skoru mevcuttur. Alt skorlar hesaplanırken soldan sağa doğru sıralama ile 

puanlamalar yapılır. Toplam skor hesaplanırken ise negatif ifadelerde bu puanlama sistemi ters çevrilir, 

pozitif ifadelerde ise düz şekilde puanlama gerçekleştirilir ve 34 ifadenin toplamı hesaplanır. Alt skorlar 

ayrı ayrı hesaplanabilir. Negatif alt skorun fazla olması yaşlılar hakkında olumsuz tutumu, pozitif alt 

skorun fazla olması ise yaşlılara karşı olumlu tutumu göstermektedir. Toplam skor ise 34 ile 238 arasında 

puanlanmaktadır ve puan arttıkça yaşlılara karşı olumlu tutum artmaktadır (Adıbelli, 2014; Uğurlu, 2011; 

Ogiwara, 2007) 

Tablo 1. Veri toplama form (aile yapısı ve birlikte yaşanılan yaşlı bireyler ile ilgili sorular) 

 
 

 
 
 

 
Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package For Social Science) 20.0 paket programı 

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Ortalama değerler ve yüzdelik frekanslar hesaplanmıştır. Değerlendirmedeki bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin türüne göre parametrik ve non-parametrik istatistik testleri kullanılmıştır. Yaşlı tutumunda 

olumlu veya olumsuz faktörlerin saptanmasında skalalar için korelasyon analizi, nominal değerlerin 

karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. 

 
SONUÇLAR 

Çalışmaya katılan toplan 226 öğrencinin yaş ortalaması 20.55±1.82’dir (min 17, maks 28). 

Öğrencilerin demografik bilgilerine ait grafik Tablo 2’de verilmiştir. 

 
 
 

Tablo 2. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 
 

ÖZELLİKLER Öğrenci Sayısı Yüzdelik Frekans (%) 
Cinsiyet   

1) Aile yapınız (Çekirdek, Geniş, Parçalanmış) 
2) Birlikte yaşadığının 65 yaş ve üstü akrabanız var mı? 
3) Bu yaşlı birey ile kaç yıldır yaşıyorsunuz? 
4) Yaşanılan yaşlı bireyin bakıma ihtiyacı var mı? 
5) Huzurevinde yaşayan 65 yaş üstü akrabanız var mı? 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1133 

Erkek 147 35.0 
Kadın 79 65.0 
Mezun Olunan Lise    
Fen Bilimleri Lisesi 33 14.6 
Sosyal Bilimler Lisesi 3 1.3 
Anadolu Lisesi 140 61.9 
Öğretmen Lisesi 46 20.4 
Sağlık Lisesi 4 1.8 
Gelir Düzeyi   
Düşük  39 17.3 
Orta 184 81.4 
Yüksek  3 1.3 
Baba Mesleği   
Memur 51 22.6 
İşçi 46 20.4 
Çiftçi 27 11.9 
Esnaf 33 14.6 
Emekli 52 23 
Çalışmıyor 17 7.5 
Anne  Mesleği   
Ev Hanımı   
Memur 51 22.6 
İşçi 46 20.4 
Çiftçi 27 11.9 
Esnaf 33 14.6 
Emekli 52 23 
Doğum Yeri   
İl 111 49.1 
İlçe 83 36.7 
Kasaba 4 1.8 
Köy 28 12.4 
En Uzun Süre Yaşanılan Yer   
İl 126 55.8 
İlçe 70 31.0 
Kasaba 3 1.3 
Köy 27 11.9 
Aile Yapısı   
Çekirdek Aile 179 79.2 
Geniş Aile 42 18.6 
Parçalanmış Aile 5 2.2 
TOPLAM 226 100 

 
Çalışmanın örnekleminde birinci ve ikinci sınıf lisans fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencileri 

olmak üzere iki grup bulunmaktadır. Birinci sınıflarlar toplam 122 kişi olup yaş ortalamaları 19.39±1.11 

(min 17, maks 22) iken, üçüncü sınıfların yaş ortalaması 21.92±1.53’dir (min 20, maks 28). Üçüncü 

sınıfların yaş dağılımında çarpıklık gözlenmektedir (Tablo 3). Bu durum örneklemin yaş dağılımında da 

gözlenmiştir. Ancak bu durum istatistiksel analizlerde giderilmiştir. 

Tablo 3. Örneklemin tümünün yaş dağılımı 
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            *Veriler sağa doğru çarpıklık göstermektedir. 

*Aynı zamanda yaş normal dağılım göstermezken, homojen dağılım da göstermemektedir. 
 
 
Birinci sınıf öğrencilerin %36.1’i kadın %63.9’u erkektir. Üçüncü sınıfların ise %32.7’si kadın 

iken %67.3’ü erkektir. Cinsiyet dağılımında, gruplar birbirine benzerdir. Yani gruplar temel demografik 

değişkenler bakımından benzerlik göstermektedir. Diğer demografik özellikler ise Tablo 4 ve Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 4. Birinci sınıf öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 

ÖZELLİKLER Öğrenci Sayısı Yüzdelik Frekans (%) 

Cinsiyet   
Erkek 77 63.1 
Kadın 45 36.9 
Mezun Olunan Lise    
Fen Bilimleri Lisesi 18 14.8 
Sosyal Bilimler Lisesi 3 2.5 
Anadolu Lisesi 71 58.2 
Öğretmen Lisesi 28 23.0 
Sağlık Lisesi 2 1.6 
Gelir Düzeyi   
Düşük  25 20.5 
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Orta 97 79.5 
Baba Mesleği   
Memur 30 24.6 
İşçi 26 21.3 
Çiftçi 16 13.1 
Esnaf 18 14.8 
Emekli 21 17.2 
Çalışmıyor 11 9.0 
Anne  Mesleği   
Ev Hanımı 103 84.4 
Memur 11 9.0 
İşçi 6 4.9 
Emekli 2 1.6 
Doğum Yeri   
İl 56 45.9 
İlçe 52 42.6 
Kasaba 3 2.5 
Köy 11 9.0 
En Uzun Süre Yaşanılan Yer   
İl 58 47.5 
İlçe 45 36.9 
Kasaba 3 2.5 
Köy 16 13.1 
Aile Yapısı   
Çekirdek Aile 97 79.5 
Geniş Aile 23 18.9 
Parçalanmış Aile 2 13.1 
TOPLAM 122 100 

 
 

Tablo 5. Üçüncü sınıf öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 

ÖZELLİKLER Öğrenci Sayısı Yüzdelik Frekans (%) 

Cinsiyet   
Erkek 70 32.7 
Kadın 34 63.1 
Mezun Olunan Lise    
Fen Bilimleri Lisesi 15 14.4 
Anadolu Lisesi 69 66.3 
Öğretmen Lisesi 18 17.3 
Sağlık Lisesi 2 1.9 
Gelir Düzeyi   
Düşük  14 20.5 
Orta 87 79.5 
Yüksek 3 2.9 
Baba Mesleği   
Memur 21 20.2 
İşçi 20 19.2 
Çiftçi 11 10.6 
Esnaf 15 14.4 
Emekli 31 29.8 
Çalışmıyor 6 5.8 
Anne  Mesleği   
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Ev Hanımı 86 84.4 
Memur 5 9.0 
İşçi 3 4.9 
Çiftçi 1 1.0 
Esnaf 3 2.9 
Emekli 6 5.8 
Doğum Yeri   
İl 55 52.9 
İlçe 31 29.8 
Kasaba 1 1.0 
Köy 17 9.0 
En Uzun Süre Yaşanılan Yer   
İl 68 65.4 
İlçe 25 24.0 
Köy 11 10.6 
Aile Yapısı   
Çekirdek Aile 82 78.8 
Geniş Aile 19 18.3 
Parçalanmış Aile 3 2.9 
TOPLAM 122 100 

 
 

Çalışma örneklemindeki tüm bireylerin kardeş sayısı ortalama 2.69±1.74’dir (min 0, maks 7). 

Birinci sınıfların kardeş sayısı 2.62±1.67 iken 2.78±1.82’dir. Bireylere yöneltilen birlikte yaşanılan yaşlı 

ile ilgili sorulara verilen cevaplar Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Birlikte yaşanılan yaşlılar ile ilgili bilgiler 

 
 
SORULAR 

Birinci  
Sınıf 

Öğrenciler 
(%) 

Üçüncü 
Sınıf 

Öğrenciler 
(%) 

 
Örneklem 

(%) 

Birlikte yaşadığının 65 yaş ve üstü akrabanız var mı?    
Evet 20.5 18.3 19.5 
Hayır  79.5 81.7 80.5 
Bu yaşlı birey ile kaç yıldır yaşıyorsunuz?    
0-1 1.6 2.9 2.2 
2-3 3.3 2.9 3.1 
5 ve üstü 15.6 12.5 14.2 
Yaşanılan yaşlı bireyin bakıma ihtiyacı var mı?    
Evet  4.9 7.7 6.2 
Hayır 15.6 10.6 13.3 
Huzurevinde yaşayan 65 yaş üstü akrabanız var mı?    
Evet  3.3 1.0 2.2 
Hayır 96.7 99.0 97.8 
TOPLAM 100 100 100 
 

Pearson korelasyon analizinde Kogan toplam skoru ile kardeş sayısı arasında pozitif korelasyon 

gözlenirken (p<0.05), Spearman korelasyon analizinde yaş ile Kogan toplam skoru arasında korelasyon 

görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 7). 
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Tablo 7. Korelasyon Analizi 

Değişken r p N 
Kogan Toplam Skoru – Kardeş Sayısı 0.140 0.036 225 
Kogan Toplam Skoru - Yaş 0.109 0.104 225 

*1 vaka çarpık dağılımın düzeltilmesi için analize dahil edilmemiştir. 
 

Yapılan regresyon analizinde, pearson korelasyon analizinde bulunan Kogan toplam skoru ile 

Kardeş sayısı arasındaki pozitif korelasyonun nedenselliği ortaya konulmuştur (p<0.05). Analiz sonucuna 

göre Kardeş sayısının yaşlı tutumunda bir etken faktör olarak ele alınabileceği gösterilmiştir (Tablo 8) 

Tablo 8. Regresyon analizinde ortaya koyulan nedenselliğin tablo ile ifade edilmiş hali 

 
 

Bağımsız örneklem t testinden cinsiyetler arasında Kogan toplam skoru açısından anlamlı fark 

gözlenmemiştir (P<0.05). Kardeş sayısını, yaşlı tutumunda istatistiksel olarak önemli bir faktör olarak 

tanımladığımız için cinsiyetler arasında da bu durumun farklılığını gözlemledik. Mann Whithey U 

testinde, cinsiyetler arasında kardeş sayısı bakımından anlamlı bir fark gözlenmezken (p>0.05), yaş 

değişkeni bakımından anlamlı fark gözlenmiştir. Örneklemimizdeki erkeklerin yaş ortalaması anlamlı bir 

şekilde daha yüksek çıkmıştır (p<0.05).  Kruskal Wallis testinde verilerin bireylerin mezun oldukları 

liselere göre yapılan sınıflamada Kogan toplam skoru istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç göstermiştir 
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(p<0.05). Burada Öğretmen lisesinden mezun olan bireylerin yaşlılara olan tutumunun en iyi düzeyde 

olduğu görülmektedir. Gelir düzeyinin yaşlı tutumuna etkisi olmadığı görülmüştür (p>0.05). Bireylerin 

doğum yerleri ile en uzun süreyle yaşadıkları yerlerin yaşlı tutumuna istatistiksel olarak bir etkisi 

gözlenmezken (p>0,05), aile yapısı faktörü de, yaşlı tutumuna etki etmemektedir (p>0.05).  

Ki-kare testinde birinci ve üçüncü sınıf bireylerin birlikte yaşadığı 65 yaş üstü bireyin varlığı 

açısından gruplar arasında fark gözlenmemiştir (p>0,05). Bağımsız örneklem t testinde birinci sınıflar ile 

üçüncü sınıfların Kogan toplam skorları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (Tablo 9). 

Tablo 9. Birinci ve üçüncü sınıfların Kogan Toplam Skorları Açısından Karşılaştırılması 

Kogan Skoru Birinci Sınıf ile Üçüncü Sınıfın Karşılaştırılması 
 Sınıf N Ortalama Standart Sapma 

Kogan Toplam Skoru 
Birinci Sınıf 108 141,6852 15,68537 
Üçüncü Sınıf 117 142,9829 15,76551 

 

 
 

TARTIŞMA 

Araştırmanın sonucunda, staj eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimi almayanlara göre daha olumlu 

bir yaşlı tutumu olmadığını göstermektedir. Bu durumda Hο hipotezi reddedilmiş ve ‘öğrencilerin ikinci 

sınıf sonunda yapmış oldukları staj eğitiminin yaşlı tutumunda olumlu veya olumsuz bir etkisi 

bulunmamaktadır’ alternatif hipotezi kabul edilmiştir. Çalışmanın alt hipotezi olan aile yapısı ve 

demografik değişkenlerin yaşlı tutumuna olan etkisi incelendiğinde, kardeş sayısı ile yaşlı tutumu 

arasında pozitif bir korelasyon gözlenmesi nedeniyle kabul edilmiştir. Türkiyede henüz fizyoterapi ve 

rehabilitasyon lisans öğrencilerinin yaşlılara olan bakış açılarının staj eğitimi ile değişip değişmediğini 

inceleyen bir çalışma olmadığı görülmektedir. Yurtdışında yapılan çalışmalara geçmeden önce 

ülkemizdeki eğitim koşullarını, müfredatı ve sağlık hizmetlerini ele alarak konuya bakacak olursak, 

yurtdışında yapılan çalışmalarla, kendi çalışmamızı kıyaslamanın bir hata olacağı ve gerçeği 

yansıtmayacağı düşüncesindeyiz. Bunun için tartışma bölümünde literatürdeki çalışmalarla, bizim 

çalışmamızı kıyaslamadık. Ancak, yapılan çalışmalara bakıldığında Brown (1992) ve Hobbs (2006) 

yaptıkları kontrollü ve karşılaştırmalı çalışmalarada fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencilerde 

uygulamalı eğitimin yaşlı tutumu hakkında olumlu etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir (Brown, 1992; 

Hobbs, 2006). Benzer şekilde diğer sağlık profesyonellerinde yapılan çalışmalarda da aynı sonuç elde 

Bağımsız Örneklem t testi 
 Levene's Test for Equality of 

Variances 
t testi 

F Sig. t df p 
Kogan toplam 

skoru  ,085 ,771 -,618 223 ,537 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1139 

edilmiştir (Kulakçı, 2010; Özdemir, 2014). Ancak yapılan diğer bazı çalışmalarda ise bu durumun tersi 

iddia edilmektedir. Sheffler’in 1995 yılında yapmış olduğu çalışmada yaşlı tutumunun staj eğitiminden 

bağımsız olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmanın Birleşik Devletlerde yapıldığını ve diğer çalışmaların 

Avrupa’da yapıldığı göz önüne alınırsa, kıtalar arasında bile görülen eğitimsel farklılıkların ülkeler 

arasında görülmesi anormal olmayacaktır. Bu sebeple yaptığımız çalışmanın sonucunu kıyaslarken, 

ülkemizde yapılacak diğer çalışmalar ele alınırsa konunun özüne inilmesi daha kolay olacaktır. 

Çalışmamızın grupları birbirine benzerlik göstermekte ve homojenlik taşımaktadır.  

Demografik değişkenleri birbirine yakın olması çalışmanın değerliliğini artıracak niteliktedir. 

Kardeş sayısının fazla oluşu, yani aile yapısının geniş olması, yaşlılara olan tutumun daha pozitif 

olduğunu göstermektedir. Ancak Koç ve arkadaşları (2013) yaptığı çalışmada kardeş sayısı ve yaş gibi 

demografik kriterlerin yaşlı tutumuna etkisi olmadığı göstermektedir. Bu durum dikkate alınırsa, aile 

yapısının daha kapsamlı bir şekilde sorgulanmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Çalışma 

sonucunda, staj eğitiminin yaşlı tutumuna olumlu ya da olumsuz etkisi gözlenmezken, demografik 

karakteristiklerin bu duruma etkisinin daha fazla olduğu iddia edilebilir. Bu konuyla ilgili yapılacak daha 

kapsamlı ve yerel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Giriş: Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda, 
bağımsızlık düzeyinin ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılması için koruyucu ve tedavi edici çok çeşitli 
yaklaşımlarla hizmet vermektedir. Sağlıklı kişilerde ise fiziksel uygunluğun artırılması, bel ve boyun sağlığı, halk 
sağlığı gibi alanlarda rol almaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ülkeler arasında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Ülkemizde eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim veren fakülte ve yüksek okullarda 
dört yıllık bir süreci kapsar. Standart bir müfredat programı olmamakla birlikte genel olarak temel bilimler, klinik 
bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, klinik 
çalışma ve yaz stajlarını içerir. Bu çalışma fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümündeki lisans öğrencilerinin aldıkları 
eğitim-öğretime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Metot: Çalışmaya 350 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştırmacılar tarafından demografik değişkenlerin ve 
eğitim-öğretimlerine ilişkin görüşlerin sorgulandığı bir anket hazırlanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan gönüllü öğrencilerin %53.4’ü aldıkları eğitimi kısmen yeterli bulmaktadır. 
Öğrencilerin %49.4’ü kendilerini pratik derslerde, %31.1’i hem teorik hem pratik derslerde daha başarılı olduklarını 
ifade etmektedir. Öğrencilerin %60’ı öğrenme stillerinin bölüme uygun olduğunu belirtmiştir. Ders saatleri ile ilgili 
görüşler %90.9 oranında uygulamalı ders saatlerinin artırılması yönündedir.  

Sonuç: Mesleği benimseme ve profesyonelce uygulama konusundaki temeller öğrencilik yıllarında atılır. 
Çalışmamızın sonuçları öğrencilerin uygulama ağırlıklı bir eğitimden yana olduklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, eğitim, görüş, uygulama 

 

GİRİŞ 

Fizyoterapistlik, 20. yüzyılın başlarında savaşlardaki yaralanmalar ve artan poliyomiyelit 

vakalarını tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş bir meslektir. Toplumun gereksinimlerini gidermeye 

yönelik primer sağlık ekibinde yer alan pozitif bilime hizmet eden disiplinlerden biridir. Bu meslekte 

klinik tedavi ile sağlığı iyileştirici ve geliştirici programlar temel davranış ve sosyal bilimlerin prensipleri 

doğrultusunda uygulanır (1). 

Modern zamanlardaki fizik tedavi alanı Britanya’da 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. 

Dünyada ilk fizik tedavi okulu 1. Dünya Savaşı sonrası ‘WalterReedArmyHospital’, Washington, DC, 

Amerika’da açılmıştır (3). İlk fizyoterapi araştırması ise Amerika’da Mart 1921’de ‘The P.T. Review’ adı 
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altında yayınlanmıştır (11). Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin temeli de dünyadaki mesleki gelişmelere 

paralel olarak 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurularak 

atılmıştır. YÖK web sayfası taranarak elde edilen bilgilere göre, fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim 

alanında kurulan 32 devlet (% 57.14), 24 vakıf (% 42.85) toplam 56 üniversite belirlenmiştir. Bu 

üniversitelerden aktif olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren 49 okul bulunmaktadır. 

Fizyoterapi eğitimi 4 yıl olup, fizyoterapistler fizyoterapist unvanı ile mezun olmaktadırlar. Fizyoterapi 

eğitiminin %60’ı sınıf ortamında (didaktik) %40’ı klinik eğitimi kapsamaktadır.Ülkemiz genelinde 

yürütülen fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programları belirli temel dersler bağlamında benzerlik 

göstermekle beraber, farklılıklar da içermektedir (2). Bu bağlamda fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte 

bölümü/yüksekokullarının (fb/yo) sayısı da her geçen yıl artmaktadır. 

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (DFK) (WCPT: The World Confederation for Physical 

Therapy) ulusal fizyoterapist birliklerinin konfederasyonu olarak 1951 yılında kurulmuş ve dünyada 

sosyal, ekonomik, kültürel ve politik ortam farklılıkları olsa da fizyoterapi lisans eğitim programının 

üniversite düzeyinde en az dört yıl verilmesini ve bağımsız olarak onaylanıp akredite edilmesini 

önermiştir. DFK fizyoterapistlerin dört yıllık başlangıç eğitim programlarının standartlarını açıklayan 

kılavuz çıkarmış, ayrıca etik ilkeleri belirlemiş hangi ülkede olursa olsun otonom bir meslek olarak 

yapılandırılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca fizyoterapistlerin mesleki unvanını kullanabileceğini 

ve bağımsız olarak mesleklerini icra edebileceklerini açıklamıştır. 

Fizyoterapi eğitiminde genel olarak üç grup ders vardır. Birinci grup dersler temel bilimlerle ilgili 

olan ‘anatomi, fizyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, biyokimya, mikrobiyoloji yanı sıra patoloji, fizik, 

nöroanatomi, egzersiz fizyolojisi, farmakoloji, klinik bilimler, normal motor gelişim derslerini; ikinci 

grup dersler ise davranışsal ve sosyal bilimlerle ilgili olan psikoloji, sosyoloji, araştırma yöntemleri, 

iletişim teknikleri ve bilgi teknolojileri benzeri öğretileri kapsamaktadır. Üçüncü grup dersler ise meslekle 

ilgili olup kinezioloji, biyomekanik, manipulasyon ve mobilizasyon yöntemleri, tedavi edici egzersiz, 

elektrofiziksel ajanlar, protez, ortez, iş ve uğraşı tedavisi, elle uygulanan tedavi yöntemleri ve kalp, 

dolaşım, solunum, kas-iskelet sistemi, cerrahi sonrası rehabilitasyon uygulamalarını ve özel alanlarda 

kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerini ayrıca teknolojik gelişmeleri, yardımcı gereçleri, çevre adaptasyon, 

ev ve işyeri ergonomik düzenlemelerini içermektedir. 

Fizyoterapi eğitimi fizik, kimya, biyoloji, istatistik, anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerini 

içermesinin yanı sıra birtakım karakteristik mesleki beceriler üzerine de inşa edilmiştir. Bu beceriler geniş 

beşeri, sanat, temel bilimler, sosyal bilimler ve genel eğitim gereksinimleri ile öğrencilere yapıcı 

derinlikte bir disiplin almaları için ilgi alanlarını keşfetme fırsatı vermelidir (9). 

Profesyonel bir fizyoterapi eğitiminin teorik ve pratik olmak üzere iki önemli komponenti vardır. 

Teorik ve pratik komponentler beraber, öğrencinin sınıfta ve laboratuarda fiziksel, biyolojik ve 
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davranışsal bilgi, beceri, tutum ve fizik tedavi uygulamaları için gerekli olan becerileri kazandırmaya 

yöneliktir.Bu yönüyle fizyoterapi eğitim müfredati klinik eğitim olarak bilinir. Teorik ve uygulamalı 

eğitimle edinilen bilgi birikimi, klinik eğitim ve hasta uygulama deneyimleri ile sürdürülmekte, farklı 

durum ve ortamda tedavi yaklaşımları yaptırılarak öğrenme deneyimi kazandırılmaktadır. Ayrıca mesleki 

bilgi kaynaklarına erişim ve kaynaklardan edinilen bilgiyi bilimsel yaklaşımla araştırmaya yansıtmak ve 

bunu yazılı veya sözel sunmak da fizyoterapi eğitimi kapsamında ele alınmaktadır (2). 

İdeal bir eğitimortamında öğrencilerin farklı düşünme stilleri, farklı toplumsal kavramları, 

değerleri tanımlamaları, toplum ve meslek için kendi sorumluluklarını yerine getirmeye yardımcı olacak 

etik davranışları kazanmaları sağlanacaktır. Temel amaç, problem çözmede büyük önem taşıyan eleştirel 

düşünme özelliği üzerinde durularak, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayan etik bir hizmetin 

sağlanmasıdır (1). 

Eğitimciler eğitimi yaparken insan sağlığı ile ilgili olduğundan bu mesleği seçen öğrencinin 

fiziksel, zihinsel ve ahlaksal varlığında bir değişikliği, gerçekleştirecek eylemleri gelişmeyi ortaya koyan, 

mesleğe bakış açısında olumlu ve ileriyi gören, günümüz toplumunda modern profesyonel bir kişi olarak 

işlevlerini yapacak meslek üyelerini yetiştirecek biçimde olmalıdır (14). 

 

Fizyoterapi Uygulama Klavuzu (FUG) mevcut fizyoterapi uygulamalarında fizyoterapistin 

rolünü, uygulayacağı test ve ölçümler ile yaygın kullanılan tedavi modalitelerini kapsamaktadır. 

Hastalıkların sınıflandırıldığı (ICD-10-CM) kodlama sistemi ile değerlendirme tipleri, test ve ölçümler ile 

prognoz, hedeflenen tedavi seansları, her hasta için belirlenen uygun hedefler ve fizyoterapi uygulamaları, 

sonuçları, risk faktörlerini azaltma stratejilerini içermektedir. Böylece bu klavuz eğitimciler ve öğrenciler 

için zengin bir bilgi kaynağı oluşturmuştur. Bu bağlamda 2020 Amerikan Fizyoterapi Derneği’nin 

gelecekteki fizyoterapi vizyonu mesleki eğitim için yeni bir bakış açısı oluşturmuştur (8).  

Uluslararası literatür incelendiğinde fizyoterapi eğitimi ile ilgili eğitim içeriğini ve yeterliliğini 

sorgulayan anketler mevcuttur (6). Bu noktadan hareketle, ülkemizde fizyoterapi lisans öğrencileri ile 

görüşülerek veriler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslar arası literatür ışığında tartışılmış 

ve sunulmuştur.  

 

 

AMAÇ 
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Bu araştırmadaki temel amaç ülkemizde yürütülmekte olan lisans programlarının, lisans 

öğrencileri tarafından değerlendirilmesidir.  

Sonuç olarak bu çalışma dört yılık üniversite hayatı süresince fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümü öğrencilerinin, fizyoterapi eğitimine dair fikirlerini, öğretim elemanları tarafından verilen 

fizyoterapi eğitiminin yetkinliğini, bireylerin eğitimlerine bakış açılarını ve görüşlerini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

METOT 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon okullarından birinde lisans 

eğitimi gören fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencileri oluşturmuştur.Bu çalışma tanımlayıcı tipte 

bir çalışmadır. Çalışmaya 350 gönüllü fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencisi katılmıştır. Verilerin 

toplanmasında soru formu kullanılmıştır. Araştırıcılar tarafından olguların demografik bilgilerini 

kaydetmek için bir form oluşturulmuştur. Anket mail yoluyla gönderilmiş ve geri dönen, tam doldurulmuş 

olanlar değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak hazırlanan anket formundan 

elde edilmiştir. Anket kapsamında; öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile yapısı, genel akademik ortalaması, 

öğrenme stilleri, uygulama ve teorik derslerdeki başarı düzeyleri, öğretim elemanlarının mesleği 

öğretmedeki etkinlikleri ve aldıkları eğitimin yeterliliği sorulup kaydedilmiştir. Anketlerin ön uygulaması 

yapılarak ortalama yanıt süresi 5 dk. olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20. 0 

programı kullanılmıştır. Veriler, sayı ve yüzdelik hesapları ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin, %40’ ı erkektir, %22’sinin babası memurdur, %72,9’unun 

annesi ev hanımıdır, %86,29’unun ailesinin gelir gider durumu denktir, %39.3’ünün babası lise 

mezunudur,%48.6’sının annesi ilköğretim mezunudur. 

  Bireylerin yaş ortalaması 20.17±1.7’ dir. Katılımcıların yaşı normal dağılıma uygunluk 

göstermektedir ancak diğer veriler normal dağılıma uygunluk göstermediği için bazı durumlarda non-

parametrik testler kullanılmıştır. 

 

 

 

Tablo 1. Bazı demografik veriler 
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Annenizin mesleği nedir?    
  Sayı (n) Yüzde (%) 
 Ev hanımı 255 72,9 
 Memur 26 7,4 
 Öğretmen 20 5,7 
 İşçi 16 4,6 
 Esnaf 5 1,4 
 Emekli 28 8,0 
    
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    
Babanızın mesleği nedir?    
  Sayı ( n) Yüzde (%) 
 Memur 77 22,0 
 Öğretmen 27 7,7 
 İşçi 57 16,3 
 Çiftçi 16 4,6 
 Esnaf 67 19,1 
 Emekli 86 24,6 
 Çalışmıyor 20 5,7 
    
    
 Toplam 350 100,0 
    
    

60% 

40% 

Cinsiyet 

Kadın

Erkek
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Tablo 2,3,4, 5 ve 6’da görüldüğü gibi %52,3’ü fizyoterapi bölümünü 1.girişte kazanırken, 

üniversite sınavında ilk on tercih arasında tercih edenlerin oranı %87,7’dir. Öğrencilerin, %51,7’si 

okudukları bölümleri mesleğe ilgi duydukları için seçmişlerdir. %64,9’u okulu bırakmayı düşünmediğini 

bildirmekte ve %63,1’i tekrar üniversite sınavına girmeyi istememektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Tablo 2. Fizyoterapi bölümünü 
sınava kaçıncı girişinizde 

kazandınız? 
 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

1. 183 52,3 

2. 149 42,6 

3. 12 3,4 

4. 4 1,1 

5+. 2 ,6 

Tablo 3. Fizyoterapi bölümü kaçıncı 
tercihinizdi? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

1-5 265 75,7 

6-10 42 12,0 

11-15 27 7,7 

16+ 16 4,6 

Tablo 4.Bölümü bırakmayı düşündünüz 
mü? 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 
evet 83 23,7 
hayır 227 64,9 
kararsızım 40 11,4 

Tablo 5.Sınava tekrar girmeyi ister 
misiniz? 

 Sayı(n) Yüzde(%) 

 
Evet 67 19,1 
Kararsızım 62 17,7 
Hayır 221 63,1 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1147 

Tablo 6. Bölümü tercih etme sebebiniz nedir ? 

Bu mesleğe ilgi duymam /mesleği sevmem  181  %51.7 

     

Çevremin bu mesleğe yönlendirmesi  65  %18.6 

Puanımın yetmesi  65  %18.6 

     

İş bulma garantisi  79  %22.6 

     

Tekrar sınava girecek maddi imkanlarımın olmaması  9  %2.6 

     

Ailemin istemesi  27  %7.7 

     

Tıp fakültesine puanımın yetmemesi  84  %24 

Lise eğitimi bu dalda olduğu için  2  %0.6 

İdealim olduğu için  48  %13.7 

 
Öğrencilerin %18,6’sının puanı yettiği, %7,7’sinin ailesi istediği, %2,6‘sinin bir daha üniversite 

sınavına girecek maddi olanakları olmadığı için,  %0,6’sının ise lise eğitimi bu dalda olduğu için tercih 

ettiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin, %79,1’inin aile/çevresinin bu bölümü tercih konusunda olumlu etkide bulunduğu 

saptanmıştır. ( Tablo 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri sorulmuş ve %52,29’u 

mesleği benimsetmede yeterli olduklarını söylemiştir.  

(Tablo 8.) 

Tablo 7.Bölümü seçmenizde aile veya 
çevrenizin etkisi nasıl oldu? 

 Sayı (n) Yüzde 
(%) 

 

Olumlu 277 79,1 
Etkisi olmadı 65 18,6 
Olumsuz 8 2,3 
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Tablo 8. Öğrencilere öğretim elemanlarının mesleği benimsetmedeki yeterlilikleri 

Öğrencilerin, teorik ve pratik derslerdeki başarı durumları sorgulandığında %49,4’ü kendisini 

uygulama dersinde daha başarılı bulduğunu belirtmiştir. ( Tablo 9.) Müfredat içeriği bakımdan teorik 

derslerin yoğunlukta olması dolayısıyla bu durum uygulama ders saatinin arttırılma istemini düşündürmüş 

olup bireylere ders saatinin arttırılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda Tablo 10’da görüldüğü gibi 

katılımcıların % 90,86’sı evet cevabını vermiştir. 

 

 

 
 
 

 

 

 
Tablo 9.Kendinizi hangi derslerde 

daha başarılı buluyorsunuz? 

 Sayı (n) Yüzde(%) 

 

Teorik 60 17,1 

Pratik 173 49,4 

Her ikisi 109 31,1 

Hiçbiri 8 2,3 

Toplam 350 100,0 
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Tablo 10. Uygulama ders saati arttırılmalı mı? 

Öğrencilerin %53,4’ü verilen eğitimi kısmen yeterli bulurken, öğretim elemanlarının mesleği 

benimsetmede etkisi sorulduğunda%52,29’u etkili olduğunu, %14’ü ise etkili olmadığını ifade etmiştir. 

 

Öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerinin bölümleriyle uyumları Tablo 11’de 

verilmiştir. Buna göre bireylerin %26,1’i yazarak öğrendiklerini ve öğrenme stillerinin % 60 oranında 

okudukları bölümle uyumlu olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 11. Öğrenme stilinizi nasıl tanımlarsınız? Sizce öğrenme stiliniz bu bölümle uyumlu 
mu? 

İşitsel 17 %4.8 
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Yazarak 93 %26.1 

Görerek 89 %25 

Deneyerek 81 %22.8 

Tartışarak 23 %6.5 

Anlatarak 45 %12.6 

Diğer 2 %0.55 

 

Öğrencilerin genel not ortalamaları, uygulamalı ve pratik derslerde öğrendiklerini tekrar etme 

durumları Tablo 12’de sunulmuştur. Bu verilere göre çalışmaya katılan bireylerin genel not ortalaması 

2,8495±0,46267 olarak hesaplanmıştır. Uygulamalı ders tekrarları %36,57 iken teorikte öğrendiklerini 

tekrar etme durumları %24,7’ dir. 

 

 
Tablo 12. Genel not ortalaması 

 Genel not 

ortalaması 

N  350 

Ortalama 2,8495 

Std. sapma ,46267 

Minimum 1,20 

Maximum 4,00 
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Öğrencilere derslerle ilgili sorularınıza cevap bulabiliyor musunuz ve öğretim elemanlarıyla ders 

dışında rahat görüşebiliyor musunuz soruları sorulduğunda ise % 50,6’sı sordukları sorulara kısmen cevap 

bulabildiklerini ve % 44,6’sı öğretim elemanlarıyla yine kısmen görüşebildiklerini belirtmiştir. 

Derslerle ilgili sorularınıza rahat cevap 
bulabiliyor musunuz? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

Evet 137 39,1 
Kısmen 177 50,6 
Hayır 31 8,9 
Kararsızım 5 1,4 

   
 

Öğretim elemanlarıyla dersler dışında 
rahat görüşebiliyor musunuz? 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

 

Evet 116 33,1 

Kısmen 156 44,6 
Hayır 73 20,9 
Kararsızım 5 1,4 
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Çalışmaya katılan bireylerin genel not ortalamaları ve bölümü tercih sıraları karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunamamıştır ( p>0,05). Kendilerini başarılı hissettikleri derslere göre 

uygulama ve teorik olarak gruplandırıldıklarında teorik grubun not ortalaması, pratik grubun not 

ortalaması arasında anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Uygulama ders saatinin artmasını isteyen 

öğrencilerin okudukları bölüm üniversite tercihi sıralamalarında ilk 10 içerisindedir. 

TARTIŞMA 

Literatürde mevcut okulları ve fizyoterapi programlarını inceleyen çalışmalara geniş yer 

verilmektedir. Bunun sebebi olarak standardize edilmemiş eğitim programları gösterilebilir. Fizyoterapi 

ve rehabilitasyon eğitiminde kalite standartlarının oluşturulması ve eğitim sürecinin kalite standartlarına 

uygun verilmesi eğitim öğretimde başarının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda fizyoterapi ve 

rehabilitasyon eğitiminin önemli bir paydasında yer alan öğrencilerin görüşlerinin önemli belirleyiciler 

olduğu açıktır.  

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma sonucunda, öğrencilerin bu mesleği, mesleğe duydukları ilgi 

sonucunda seçtikleri, aldıkları eğitimi kısmen yeterli buldukları ve uygulamalı bir eğitimden yana 

oldukları görülmüştür. 

Jensen ve ark. çalışmalarında okul, öğrenci istek ve ihtiyaçlarına açık ve esnek olmalı; 

gerektiğinde müfredatla uyumlu modifikasyonlar yapmalıdır denmiştir (7). Ayrıca Plack ve Driscoll 

(2011)’a göre bir eğitici danışman, koçluğun ötesinde arkadaşça davranarak öğrenciyi desteklemelidir 

(12). Fizyoterapi eğitiminde öğrenmeyi optimize etmek için öğrencilere yeterince destek ve zorluk bir 

arada sunulmalıdır. Bu denge oldukça önemlidir. Öğrencinin sunulan zorlukları, sağlanan desteklerle 

aşması sağlanmalıdır. 

Çalışmamıza benzer olarak Egelioğlu tarafından hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet 

durumlarının akademik başarıları üzerine etkisini ve bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

yapılan bir çalışmada memnuniyet düzeyinin en düşük seviyede olduğu alanlar; ders içerikleri, müfredat 

programı, uygulama alanları, eğitim araç-gereçleri, teknolojik donanım, sınavlarda değerlendirme sistemi, 

öğretim elemanlarının öğrenciye karşı tutum-tavırları ve öğretim elemanına ulaşma şeklinde sıralanmıştır 

(4). 

Literatürde öğrencilerin öğrenme stilleriyle öğrenme etkinlikleri arasındaki uyumun, onların 

akademik başarısını yükselttiği belirtilmektedir. Ayrıca öğretimin, öğrenme stiline uygunluğunun 

yalnızca başarı değil aynı zamanda motivasyon, tutum ve katılımı da arttırdığını belirtilmektedir (12). Bu 

anlamda fizyoterapi öğrencileri yazarak aktif öğrenme stillerinin bölümleriyle uygun olduğunu 

düşünmektedir. Literatürdeki çalışmalar da bizim çalışmamızı destekler nitelikte (5-13) öğrencilerin aktif 
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öğrenme stratejileri ile daha iyi öğrendiklerini göstermektedir. Bu sonuç bize sağlık alanında müfredat 

içerikleri belirlenirken pratik ağırlıklı eğitim modelinin benimsenmesini göstermektedir.  
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ÖZET 

Azerbaycan dili Türk dilleri grubunun oğuz dilleri yarımqrupunda içerir. Modern dillerden Türkmen, 
qaqauz ve Türk (Osmanlı) dillerine daha çok yakındır. Her bir dilin tarihi aynı dilde konuşan halkın tarihiyle iç içe 
olur. Azerbaycan dilinin tarihi de halkımızın tarihi ile ilgili olarak onun gibi çok eskidir. Belirtmek gerekir ki, 
"Azerbaycan dili" adı alana kadar dilimiz, halkımız çeşitli terimlerle adlandırılmıştır ki, bunlardan en önemlisi 
"Türk" terimidir. "Türk" teriminin işlenmesi sadece Azerbaycanla bağlı olmamış, tüm Türk halkları ve dilleri 
grubuna ait olmuştur. İster dil, gerekse bir takım halkların adı olan "Türk" terimi milattan sonra ümumileşmiş bir 
isim ve istilah olmuştur. Fakat bu kelime milattan çok önceler oluşmuş ve hatta belli Türk dillerinin adı olmuş, hem 
de çeşitli şekillerde telaffuz edilmiştir. Tarihçi alim Yampolskinin yazdığına göre Asuri kaynaklarında belirtilmiştir 
ki, o zamanlar Urmu gölünün çevre topraklarında "Turuq" lar - Türkler yaşamıştır. Bir takım kaynaklarda 
gösteriliyor ki, Asuri kaynaklarının verdiği bilgi milattan önce 14. yüzyıla aittir. Urartu kaynaklarında bu Urmu gölü 
etrafında "Turix" ların sakin olması konusunda bilgi vardır. Bu bilgiler Asuri kaynakları bilgiyi aynı yerler ve 
araziye ait olduğu için tahmin edilebilir, Urartu kaynaklarının verdiği bu bilgi aynı Asuri kaynaklarında verilmiş 
bilgidir, aynı halka aittir, hem de dil anlayışında klasiklerin eserlerinde işlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosiolinqvistika, dil politikası, Türkçe, Azerbaycan dili, Türk halkları, 

ABSTRACT 

As a group member of Turkish languages,  Azerbaijan language belongs to Oguz subgroup languages.  
Modern languages, such as Turkmen, Gagauz and Turkish (Ottoman) are very close languages.  History of each 
language is interwiven with history of each nation that speaks on own language.  History of Azeri langauge and 
history of Azeri nation are very acient and has a long history.  

It is worth to mention that prior to be calld as an “Azerbaijan langauge”, it was known as a langauge with a 
use of  “Turk” terminology.  The use of “Turk” terminology was not just a application case for Azerbaijan only, it 
was relevant to all Turk language spoken nations aound these location. 

 As a langauge, as well as other social artifacts of“Turk” terminology has created and united those nations 
that have used it for communication. Later on, those  nations who have spoken on Turk langauge, were called in the 
sake of the language they have used, interpreted and recognized as one nation in that region.  As per acient scripts of 
historian and  scholar Yampolskin that had mentioned about “Turuqs” who lived in Asuri and Urmu settlements and 
lans have spoken and communicated on Turkish.   It is alos shown in a number of sources that the information given 
by the Assyrian sources of the 14th century before Christ. Urartu  sources has a reference about this information 
about these residents around the lake Urmi "Turix". This information is coming from Assure resource and can be 
refered for the same location of the land, Uratu sources is acknowledging communication between these 
settelements and knowledge sharing had been condcuted on the same langauge and being used by many classic 
writes and scholars of that time.    

mailto:roza-eyvazova@rambler.ru
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"Azerbaycan dilini, bizim ana dilimizi, milletimizin dilini hakim dil ettik 
ve tüm dünyaya nümaqiş yaptırıyoruz ki, dünyada Azerbaycan halkı var, 
Azerbaycan kültürü var ve bu halkın öz ana dili, devlet dili Azerbaycan 
dili vardır". 

Haydar Aliyev 
 
 
 

1.GİRİŞ. 

Azerbaycan dili Türk dilleri grubunun oğuz dilleri yarımqrupunda içerir. Modern dillerden 

Türkmen, qaqauz ve Türk (Osmanlı) dillerine daha çok yakındır. Her bir dilin tarihi aynı dilde konuşan 

halkın tarihiyle iç içe olur. Azerbaycan dilinin tarihi de halkımızın tarihi ile ilgili olarak onun gibi çok 

eskidir. 

1926 yılında Baku‘de gerçekleşen Birinci Türkoloji Kurultayı‘nda Türk dili ve tarihinin 

ögrenilmesinde Çin, Arap, Fars, Gürcü ve Ermeni kaynaklarının araştırılması, Türkolojinin önünde duran 

en temel problemlerden biri olarak ortaya atıldı. Rus ve Batılı araştırıcılar bu kurultayda özellikle Çin dili 

ve Arap dili uzmanlarının Türkoloji alanında verimli olabileceklerini söylediler.  Rus bilginlerinden 

V.Bartold, Türkoloji alanında Sinolog, Arabist, İranist kadroların hazırlanması için öneride bulundu.  

Bartold‘a gore Türk tarihi, kültürü ve dili ile ilgili kaynakların zaman keçirilmeden Rus ve İngiliz diline  

tercüme edilmesi Türkoloji ileriye götürecek esas şartlardan biridir.  

2.”Türk” ve “Azerbaycan dili” adı 

Belirtmek gerekir ki, " Azerbaycan dili " adı alana kadar dilimiz, halkımız çeşitli terimlerle 

adlandırılmıştır ki, bunlardan en önemlisi " Türk " terimidir. " Türk " teriminin işlenmesi sadece 

Azerbaycanla bağlı olmamış, tüm Türk halkları ve dilleri grubuna ait olmuştur. İster dil, gerekse bir takım 

xaqlların adı olan " Türk " terimi milattan sonra ümumileşmiş bir isim ve istilah olmuştur. Fakat bu 

kelime milattan çok önceler oluşmuş ve hatta belli türk ellerinin adı olmuş, hem de çeşitli şekillerde 

telaffuz edilmiştir. " Türk " adına milattan once  Asuri kaynaklarında rastlanır. Tarihçi alim Yampolskinin 

yazdığına göre Asuri kaynaklarında belirtilmiştir ki, o zamanlar Urmu gölünün çevre topraklarında " 

Turuq " lar - Türkler yaşamışlardır. Bir takım kaynaklarda gösteriliyor ki, Asuri kaynaklarının verdiği 

bilgi milattan önce XIV yüzyıla aittir. Urartu kaynaklarında bu Urmu gölü etrafında " Turux " ların sakin 

olması konusunda bilgi vardır. Bu bilgiyle Asuri kaynakları bilgiyi aynı yerler ve araziye ait olduğu için 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1157 

tahmin edilebilir ki, Urartu kaynaklarının verdiği bu bilgi aynı Asuri kaynaklarında verilmiş bilgidir ve 

her ikisi aynı bir halka aittir, hem de dil anlayışında klasiklərin eserlerinde işlenmiştir. 

" Türk halkı ” ve “ Türk dili ” teriminin nasıl ve nezaman oluşumunu netleştirmek amacıyla 

M.Zehtabinin İran'da yayınlanan" İran Türklerinin Eski Tarihi "kitabını incelediğimizde anlaşıldı ki, ister 

dil, isterse de bir takım halkların adı olan" Türk "terimi milattan sonra ümumileşmiş bir isim ve istilah 

olmuştur. Fakat bu kelime milattan çok önceler oluşmuş ve hatta belli türk ellerinin adı olmuş, hem de 

çeşitli şekillerde telaffuz edilmiştir "(Eyvazova 2014, 9). 

3.Tarihe bir bakış 

Eski ve zengin bir tarihe sahip olan Azerbaycan dilinin tarihi milattan önceki dönemlere 

dayanıyor. Ayrı türk boy birliklerinin genel anlaşma aracı olan bu dil IV-V yüzyıllardan itibaren halk 

konuşma dili olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Dilimizin çekirdeği de eskilerden Azerbaycan 

topraklarındaki Türk asıllı boyların ve soyların dili oluşturmuştur. 

 Azerbaycan türkcesinin sahası daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu dil sahasına Doğu 

Anadolu, Kerkük, İrak, Suriye, Kafkas ve İran dahil olmaktadır. Tarihi bakımdan Azerbaycan 

Türkçesinin belirtileri 14 yy‘dan itibaren başlamaktadır.  Nesimi, Habibi ve Füzuli‘den başlayarak 

Azerbaycan Türkçesi Osmanlı sahasında konuşulan Türkşe‘den farklılık göstermeye başlamıştır.  (Füzuli 

B. 2003, 157). 

 Türkçe lehçesi ve şivələrinin geniş Avrasya mekanına yayılan Türk halklarının neredeyse tüm dil 

özelliklerini yansıtacak kadar renkli olmasının da başlıca sebebi başından bu topraklarda etnik açıdan aynı 

köklü Türk boylarının mevcut olmasıdır. Sözlü şekilde yaylılan ilkin edebiyat örnekleri - destanlar, 

masallar, bayatılar, ninniler ve sair Azerbaycan sözlü edebi dilinin erken oluşumu ve evrimi 

gerektirmiştir. Azerbaycan edebi dilinin yazılı kolu da uygun tarih ortamda halk dili temelinde teşekkül 

bulmuştur. Halk sözlü şekilde yarattıklarını sürdürmek için sonradan onları yazıya geçirmiştir. Bu sürecin 

de yazı dilinin oluşumu ve sabitleşmesinde büyük önemi olmuştur. 

Kaynağını uzak geçmişten alan Azerbaycan dilinin ilk ve en eski yazılı örnekleri günümüze gelip 

almasa da ülkemizin topraklarında eski alfabelerinde varlığı, ayrıca yazı dilimizin sanatsal anlam 

olgunluğu ve diğer faktörler bu dilin derin tarihi köklere sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

 Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, kullandığımız kaynaklar, edebiyatlar çeşitli alfabelerde 

olmakla, esasen, Arap alfabesi ile yazılmıştır. Arap alfabesi Arap olmayan ülkelere sirayet etmiş, Fars ve 

Türk dilli halklar da bu alfabeyi kabul etmişlerdir. Onlar bu alfabeyi kendi dillerine uyarlayarak ona g- ڱ, 

J- ژ; ç -ج; P- پ harflerini artırmışlar. Bu alfabe Azerbaycan yazı kültürüne ekleme, 1929 yılına kadar milli 

alfabemiz sayılmıştır. Halkımızın klasik edebiyatı ve zengin edebi mirası da bu alfabe ile yazılmıştır. 
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Odur ki, halkımızın edebiyat ve kültür tarihi ile meşgul olan her bir aydın bu alfabeyi bilmelidir. Bu 

alfabe 1929 yılında Latin, 1939 yılında Kiril, 1991 yılında yeniden Latin alfabesi ile değiştirildi. Arap 

alfabesinin yazı yönü sağdan sola. Yazının bu istikametinden bağlı olarak sayfalar de sağdan sola 

nömrələnir. Arap alfabesinde baş harfler yoktur. 

Cavad Heyet Türkçenin Hint-Avrupa dillerinden üstünlüğü" makalesinde yazıyor ki, 500 yıl önce 

Türk dünyasının büyük şair ve devlet adamı Emir Ali Şir Nevai, döneminin Türk şairlerinin çoğunun ana 

dillerini küçümseyerek eserlerini Farsça yazmalarından üzüldügü için rahatsız olup, meşhur " 

Mühakimətül-lüğəteyn" eserini yazmış ve orada şöyle bir ifade kullanmıştır: " Türk dilinde incelik 

fazladır, onları kullanmak kolay değil, yeni şiir söylemeye başlayan kimseler bu zorluklardan korkup 

farsca yazmayı tercih ediyorlar. Zamanla bu iş adet halini alıyor. Oysa, Türkçe duygu ve düşünceleri 

ifade etmek için daha uygun ve daha yeterlidir. Fakat, Türkçe hüner göstermek ve güzel bir şiir söylemek 

herkesin işi değildir". Nevai Türkçenin bazı özelliklerini anlatırken, Çağatay-Özbek Türkçesinde 100 

kelime örnek veriyor. Bunların Farsça karşılığı yoktur ve Persler bu kavramları ifade etmek için ya 

Arapça'dan yararlanıyor veya bir cümle şeklinde anlatıyorlar. Ben her iki dilin usta şairi ve edibi olan 

Nevaî'nin kitabından ilham alarak " Müqayisətül-lüğəteyn ” (1993) kitabını yazdım ve orada Azerbaycan 

türkcəsi ve Farscayı karşılaştırarak türkçenin avantajlarını anlattım ve sonra Farscada karşılığı 

bulunmayan 1700 Türkçe kelimenin listesini verdim. Kitabı Farsça yazdım, fakat metinleri ve sözleri 

Türkçe-Farsça verdim. Kitabı Farsça yazmamın önemli nedeni tüm İranlıların onu okuyabilmesi ve 

dilimizi hakir gören panfarsistlərin ve Türk'tür Türk dilini, edebiyatını iyi bilmeyenlerin veya asimile 

olanların gerçekleri öğrenmeleri ve takdir etmeleri olmuştur. Kitap şu ana kadar Kuzey Azerbaycan'da ve 

Türkiye'de iki kez ayrı ayrı kişiler tarafından Azerbaycan veya Türkiye Türkçesine tercüme edilmiş ve az 

sürede tükenmiştir. 

Füzuli Bayat “Türk Dili Tarihi” kitapında yazıyor ki, Türkçe yazılan Divan edebiyatı  şiirlerinde 

%60-70 Arapça ve farsça kelimeler ve terkipler kullanılmasının sonuçu olarak 16 yy. dan sonra, 

Osmanlıça ortaya çıktı.  Dile Arapça ve Farsça'dan alınan kelimelerin girmesi yalnız Anadolu ve 

Azerbaycan'da degil,  Orta Asya'da da  devam etmekdeydi. Ancak Anadolu'da farklı bir durum vardı. 

Arapça ve Farsça terkipli yazı tarzı bu coğrafyada diger bölgelerden  çok farklı olarak şekillendi.  

Şairlerin Lehçe-I Rumi dedikleri, ilmi literatürde ise Osmanlıca denilen, yazı dili halk için anlaşılmaz 

hale gelmişti.  Azerbaycan'da Safevilerin hakimiyete gelmesi  ile durum degişti.  Saf Türkçe 

diyebildiğimiz halk Türkçesi konuşma  dilinden  yazı diline, oradan da saraya ulaştı.  Buna gore  de 

Anadolu Türkçesi 16 yy.dan itibaren iki kola ayrıldı: 1. Osmanlıca denilen Batı Oğuzca yazı dili; 2. 

Kuzey Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da  konuşulan ve resmi dile, oradan da şiir diline geçen Azerice 

olarak isimlendirilen ve Doğu Oğuzca sahasına giren. 

Safevi sarayının aşık tarzı  şiire önem vermesi yavaş-yavaş Divan şiirinin de sadeleşmesine neden 

oldu.  Boyle bir gelişme 18 yy.da sade Türkçenin lehine oldu.  Molla Penah Vaqif ve Molla Vidadi 
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ekolünün dil ve vezin siyaseti neticesinde Divan edebiyatında sadeleşme adına köklü degişiklikler 

görüldü.  Buna ragmen Azerbaycan yöresinde 19 yy.da bile Arapça-Farsça terkipli anlaşılması zor olan 

bir dilde şiir yazan şairler de vardı. Ancak Divan edebiyatında dil siyaseti bir süre önce Herat'ta  Mir 

Alişir Nevai ile başlanmıştır. Alişir Nevai “ Muhakemetül luğateyn “ adlı eserinde dil siyasetini 

kavramsal bir şekilde ortaya koydu ve Türkçe'nin Farsca'dan üstünlüğünü ispatlamakla düşüncelerde 

inkilap yarattı. (Füzuli B. 2003, 11-12). 

4. Bağımsızlık devri. 

Bağımsızlık elde edildikten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nde diğer alanlarda olduğu gibi ana 

dilimize ilişki de değişti. 

Sovyet döneminde Cumhuriyet Anayasasına göre devlet dili Azerbaycan dili olsa da, resmi 

kontrollerin çoğu Rusça kullanmak zorundaydı. Bağımsızlığın en büyük kozlarından biri de, hiç şüphesiz, 

ana dilimizin kendi gerçek durumunu restore etmesi ile ilgilidir. Dilimiz artık en yüksek kürsülerden 

sesleniyor, ona olan ilgi de yıldan yıla artıyor. Bu eğitim alanında kendini göstermektedir. Bağımsızlıktan 

sonra eğitimde de bir takım başarılara imza atılmış, yeni teknolojiler uygulanmış, kurrikulum dayalı yeni 

derslikler tasarlanmıştır (Hesenova 2013, 3). 

Belirtmek gerekir ki, 1910-2000 yıllarında yayınlanan derslikler üzerinde yapılan araştırma 

gösterdi ki, bugün yayınlanan Azerbaycan dili derslikleri uzun süre yayınlanan ders kitaplarının gelişimi 

sonucunda ortaya çıkmış ve hizmete sunulmuştur. Çeşitli alfabede (Arap, Latin, Kiril qrafikalı) basılan 

gramer kitaplarında Azerbaycan diline ait gramer kavramların ifadesinde çeşitli form ve içerikli terimler 

kullanılsa da, sonuçta bunların hepsi dilçiliyimizin gelişmesine hizmet etmiştir (Zeynalov 2014, 5). 

Dikkate iletmek gerekir ki, konuşmayı doğma ana dilinin kural ilkelerini bilimsel şekilde öğrenen 

öğrenci,  hiçbir zorlukla qarşılaşmamalıdır. Bunun için yazılan gramer kitaplarının dili akıcı, anlayışların 

ifade biçimi kompakt, bilimsel dil olguları somut, milli zemin üzerinde kurulan beşeri değerlere dayalı 

olmalıdır. 

Azerbaycan dili halkımızın manevi serveti, dünya Azerbaycanlılarının sarsılmaz temeli, 

devletimizin bağımsızlığının başlıca sembollerinden biridir. Bu dilde dünya edebiyatı hazinesine dahil 

olan eşsiz eserler yaratılmıştır. Her bir Azerbaycanlı tarihin ayrı dönemlerinde dilimizin devlet dili olarak 

faaliyet göstermesinden büyük gurur duymaktadır. Ülkemizin zaman zaman çeşitli imparatorluklar 

bünyesinde yaşamaya mecbur olmasına ragmen, Ana dilimiz, hatta ağır zamanlarda bile milli davayı, 

ulusal bilincin ve ulusal-kültürel değerlerin layıkıyla yaşamasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu gün onun 

korunması ve bakımı ile çevrili olunması Bağımsız Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kutsal görevidir 

(Çobanov 2013, 9). 
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Azerbaycan'ın bağımsızlığının başlıca sembollerinden sayılan Azerbaycan dilinin uygulama ve 

geliştirilmesine devlet kaygısının arttırılması, ana dilimizin öğrenilmesi, bilimsel incelenmesinin 

etkinleştirilmesi, dilimizin toplumda uygulama dairesinin genişlemesi ve bu işe kontrolün güçlendirilmesi 

amacı ile ulu önder Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 18 Haziran 2001'de 9 maddeden oluşan serencam 

bildirdi. 

Belirtmek gerekir ki, Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Anayasası projesine incelendiği 

devlet dili, daha doğrusu, devletin dilinin adı hakkında hüküm geniş tartışma konusu oldu (Eyvazova 

2014). Aynı mesele Anayasa taslağını hazırlayan komisyonda, medyada, çeşitli bilimsel forumlarda, 

toplantılarda, idare, kurum ve işletmelerde, demokratik ortamda kapsamlı müzakere olundu. 

Nihayet, halk 1995 12 Kasım'da referandum yoluyla kendi tutumunu sergileyerek, Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan  dili olması hükmüne taraftar olduğunu bildirdi. Ana dilimize 

karşı yapılmış haksızlık giderildi, onun hakları korundu, toplumdaki pozisyonu restore edildi. (Çobanov 

2013, 29) 

Ana dilimizin - Azerbaycan dilinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili verilmiş emirler esasen 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan dilinin alfabesi Latin harfli Azerbaycan alfabesi 

oldu. Öyle ki, Azerbaycan yazı kültürünün tarihinde rol oynamış Arap ve Kiril alfabelerinde özel 

durumlarda kullanmak olasılığı kaydedildi. 

30 Eylül 2002, 4 Ocak 2003 yönergelere göre devlet dilinin yasal durumu, devlet dili hakkında 

mevzuat, onun işlenmesi, korunması ve geliştirilmesi alanında devletin temel görevleri devlet dilinin 

resmi törenlerde, eğitim alanında, televizyon ve radyo yayınlarında, hizmet alanları , reklam ve ilanlarda, 

özel isimlerde, coğrafi nesnelerin adlarında, kolluk organlarında, silahlı kuvvetlerde, noterlik etkinliğinde, 

yargı sürecine ve idari hatalar üzere icraatta, uluslararası yayınlar, yayıncılık işinde, belgelerde, idarelerin 

adında vb de işləıdilməsi ana dilimizin - Azerbaycan dilinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgilidir. 

 Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili gününün kurulması haqqlnda Başkan ulu önder Haydar 

Aliyev'in ferman ve serencamları Azerbaycan dilinin gelişimi ve uygulama sorunları ile ilgilidir. Bir 

konuyu hatırlatmak da yerine düşüyor. Halen, 1969 yılının 14 Ocak Azerbaycan'da rehber görevde çalışan 

Haydar Aliyev ilk olarak ülkede düzenlenen tüm etkinliklere ister resmi, gerekse gayri resmi 

toplantılarda, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi plenumlarında, Yüksek Sovyet oturumları, 

parti teşkilatlarının konferanslarında, ayrı- ayrı çeşitli meclislerde doğma anadilinde konuşmaktan, nutuk 

söylemekten, konuşma yapmaktan çekinmiyordu. Aynı zamanda Azerbaycan'da maarif çalışmalarının 

genişlemesine ve gelişmesine, Azerbaycanlı gençlerin,  öğrencilerin doğma Ana dilinde eğitim almalarına 

öncelik vermekle beraber, Azerbaycan dilinin kullanılması amacıyla her türlü ortam yaratmaya 

çalışıyordu. 
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Bağımsızlık döneminde Ana dilimizin - Azerbaycan dilinin uygulaması çeşitli alanlarda, yani 

halk konuşma dilinde, eğitim kurumlarında, yazılı ve sözlü edebi dilimizde, teleradio mekanında, reklam 

pazarında, basın organlarında kendini gösterir. 

Ulu önder Haydar Aliyev'in iyiliksever düşüncelerini sürdüren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev'in "Azerbaycan dilinin küreselleşme koşullarında" zamanın ihtiyaçlarına uygun kullanımına ve 

ülkede Dilçiliyin gelişimine dair Devlet Programı hakkında 23 Mayıs 2012 tarihli kararı devletimizin 

Azerbaycan dilinin kaderini hep odak korunmasının bir delilidir. Dikkate iletilmek ki, "halkımızın büyük 

oğlu Haydar Aliyev ülkemize rehberlik ettiği ilk ortamlarından Azerbaycan edebi diline ayrıca dikkat 

çekmiş, Ana dilimizin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nda devlet dili gibi özel 

maddede gösterilmesine başarmıştır ". 

Ülkemiz bağımsızlık qazanandan sonra ise Ana dilimizle ilgili yapılan bu siyaset daha seri ve 

isabetli karakter almıştır. Azerbaycan devleti ülkemizin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamının tüm 

alanlarında olduğu gibi, Ana dilimizin hukuki açıdan korunması amacıyla "Azerbaycan Cumhuriyeti 

Anayasası'nın " Devlet dili " denilen 21. maddesinde böyle bir teminat verilir:" Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin Devlet dili Azerbaycan dilidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan dilinin gelişmesini 

sağlar." " Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu "nda ise görüntülenir:" " Devlet dilini bilmek Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının görevidir ". Azerbaycan Cumhuriyeti'nin " Eğitim Hakkında Kanunu 

"nun " Eğitim dili " denilen maddesinin 7.1. bendinde denir: “ Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim 

kurumlarında öğretim dili - Azerbaycan dilidir ". 

Belirtmek gerekir ki, XX yüzyılın son on yılı halkımız kendisinin tarihi dövləıtçiliyini restore 

etmiş, bağımsız, özgür ve egemen devletini kurmuştur. Hazırda Azerbaycan halkının tüm siyasi, 

ekonomik, ideolojik ve kültürel sorunları kendisinin iradesi ile çözüldüğü gibi, Ana dilimizin 

geliştirilmesi ve uygulanması alanının uygulanması için de her türlü ortam yaratılmıştır. İç yasalarımız 

temelinde gelişen Ana dilimizin uygulama alanları bilimsel ve teknik ilerlemenin taleplerine tam cevap 

verir. Fakat bütün bunlara rağmen, hala ister basın sayfalarında, gerekse teleradio yayınlarında dil 

kusurlarına yol verilir. Bu kusurlar esas etibrilə dilimizin orfoepik (düzgün yazı kuralları) ve üslubi 

kuralları ile ilgilidir. 

Dilimizin temizliği, saflığı için mücadele ziyalılarımızın, rehberlerimizin zahmetini hep yüce 

tutmalıyız. Akademik Tevfik Hacıyevin yazdıklarından: "Dünyada küçüklü-büyüklü hiçbir temiz dil 

yoktur. Dilin saflığının korunmasında tek çıkış yolu odur ki, sözalma süreci kontrol saklansın, ihtiyaç 

olmayan söz getirilmesin. Başka dilin sözü yeni terim düzeltmekte tembellikten değil, tam ihtiyaç 

ucundan alınsın. İhtiyaç olan sözün de hangi kaynaktan alındığı ölçülüp-biçilsin. Kısacası dilin temizliği 

göreceli kavramdır. "  (Hacıyev 2013, 149). 
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Nihai olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in " Azerbaycan alfabesi ve 

Azerbaycan dili gününün tesis edilmesi hakkında fermanı " nı sunmayı tavsiye biliruik: 

Eski ve zengin kültüre sahip olan Azerbaycan halkı dünya uygarlığına çok değerli katkılar 

bildirdi. Onların ilk örnekleri insanlık tarihinin büyük buluşu olan Yazı aracılığıyla Gobustan ve 

Gəmiqaya tasvirleri, ayrıca epigrafik anıtlar şeklinde taşların hafızasına kazınmış olunarak günümüze 

yaşamıştır. Tarihi gerçekler gösteriyor ki, bu değerli eserleri yaratırken, Azerbaycan halkı çeşitli alfabeler 

kullanmıştır. 

Islamlın kabulüne kadar olan dönemin yazıları ile oluşturulan bu değerli hazinenin büyük bir 

kısmı yok edilmiş, zaman geçtikçe bu yapıların kaleme alındığı yazı şekilleri unutulmuş veya Arap 

qrafikasına geçirilmiştir. İslam'ın yayıldığı dönemlerden ise, halkımız Arap alfabesinden kullanımı 

yoluyla bin yıldan fazla bir zaman boyunca tarihimizin en yeni merhelesinedek zengin kültürel miras 

yaratmıştır. Arap alfabesi yüzyıllar boyu geniş mekanda Müslüman Doğu halklarının genel yazı sistemi 

gibi formalaşmmıştır. Büyük Azerbaycan edibleri, akademisyenleri, düşünürleri İslam kültürünün kuruldu 

gelişmesinde önemli rol oynayarak, beşer uygarlığını zenginleştirmişler. Fakat asırlarca çeşitli ulusların 

kültürel ilişkisine hizmet eden Arap qrafikasının dilimizin temel sistemini tüm dolgunluğu ile yansıtabilen 

bilmemesi, onun yapısı ve karakteri hakkında tam net hayal yaratmaması XIX yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Mirze Feteli Ahundov başta olmak üzere dönemin ilerici maarifçi ziyalılarını alfabe reformu 

sorunu üzerinde düşünmeye sürüklemiş . Bu Azerbaycan halkının o dönemde yaşadığı tarihi şartlardan 

doğan zaruret idi. 

Kendi kaynağını Avrupa'dan alan yeni dönemin aydınlanma hareketi Azerbaycan kültürünün 

gelişme yönünü şekillendirmiş ve bu da yeni kültür tipine uygun modern alfabeye olan ihtiyacı 

güncelleştirmiş. Yirminci yüzyılın başlarında cereyan eden sosyo-politik ve kültürel süreçlerin gidişatı 

mevcut alfabeyi daha münasibi ile değiştirmek fikrini meydana atmıştır. 

1922 yılında Azerbaycan hükümetinin kararı ile yeni Alfabe Komitesi oluşturulması, bu 

Komiteye Azerbaycan dili için Latin harfli alfabe tertibinin tapşırılması yeni grafiğe geçilmesi yolunda 

atılmış ilk ciddi adım oldu. 1923 yılından itibaren Latin harfleriyle esaslı alfabeye geçme süreci 

hızlandırıldı. 1926 yılında ilde düzenlenen I Birlik Türkoloji Kurultayın tavsiyelerine karşılık olarak, 

1929 yılı 1 Ocak itibaren Azerbaycan'da toplu Latin harfli alfabe uygulama yapıldı. Kısa bir süre içinde 

Latin qrafikasının çalıştırılması Azerbaycanda geniş kitleler arasında savadsızlığın iptali için oldukça 

elverişli zemin yarattı. Tüm bu başarılara rağmen bu alfabe 1940 1 Ocak Kiril yazısı temelinde hazırlanan 

yeni qrafikalı alfabe ile ikame olundu. Yarım asırdan fazla bir süre Kiril grafikleri ile Azerbaycan 

bilimsel ve kültürünün değerli örnekleri oluşturuldu. Fakat Kiril qrafikasının dilimizin ses yapısına 

uymaması Azerbaycan aydınlarının bu alfabenin geliştirilmesi yolunda sürekli iş yapmaya sevk etti. 

Tecrübe gösterdi ki, Kiril qrafikasının dilimizin ses yapısına uyum yolunda ne kadar gayret gösterilse de 
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optimal koşulların elde edilmesi mümkün değildir, bu da onun ne zamansa değiştirileceği ihtimalini 

güçlendirdi. 

Bağımsızlığımızın kazanılmasından sonra oluşmuş tarihi koşulları halkımızın dünya halklarının 

genel yazı sistemine katılması için yeni perspektifler açtı ve Latin harfli Azerbaycan alfabesinin 

restorasyonunu zorunlu kıldı. Bu ise uygun Kanun kabul edilmesi ile sonuçlandı. 

On yıla yakın bir süreçte Latin harfli Azerbaycan alfabesine geçişin ülkemizde 2001 yılı Ağustos 

ayında tamamen sağlandığını ve yeni alfabeden kullanımın bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyo-

politik yaşamında, yazı kültürümüzün tarihinde önemli bir olay olduğunu dikkate alarak karar alıyorum: 

1. Her yıl Ağustos ayının 1'i Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan 

dili Günü olarak kayıt edilsin. 

2. Bu ferman yayınlandığı günden yürürlüktüdir. 

Haydar Aliyev 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Bakü, 9 Ağustos, 2001 
 

Sonuç.  

Dil halkın asırlık manevi hayatının en dolgun ve düzgün tarihidir. Bağımsız Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin devlet dili olan Azerbaycan dili büyük gelişme yolu geçerek sözlük içeriğini 

zenginleştirmiş, dünya dilleri içerisinde layık yerini almıştır. Dövletçiliyimizin başlıcasembollerinden 

olan Ana dilinin kullanımına, öğretimine devlet kaygısının artırılmasını, ülkemizde Diçilik alanında 

durumun esaslı surette iyileştirilmesini sağlayan emirler ve programlar hazırlanmıştır. Azerbaycan dilinin 

büyük sosyal-siyasi olay ve manevi hayatımızın önemli unsuru olduğunu asla unutmamalıyız. Bu gün 

onun korunması ve bakımı ile çevrili olunması Bağımsız Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kutsal 

görevidir.  
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ÖZET 

Türkçe konuşan halklar çok eski dönemlerde dünya kültürü hazinesinin değerli incileri olan birçok milli-
manevi ve maddi-kültürel değerler yaratmıştır. Türkçe konuşan halkların edebi-kültürel ortamları tarih boyunca 
dünya edebi-kültürel yaşamının bir parçası olarak hep gelişmekte olmuştur. Özellikle Sovyet dönemini geride 
bırakmış türkçe konuşan halkların kültür tarihini, edebi ilişkilerini yasak dönemenin incelenmesi süreci devam 
etmektedir. Türkçe konuşan halkların karşılıklı edebi-bilimsel ilişkilerinin «karanlık sayfalar»da kalmış dönemlerini, 
simalarını karşılıklı tanıtmaqla birlikte, klasik, hem modern edebiyatın, edebi eleştrilerin genç nesle öğretimi ve 
tebliği, müşterek fen malzemelerinin tertibi zamanın gereğidir. Tabii ki, Türkçe konuşan halkların araştırmacıları 
edebi ilişkilerin nformatization bağlamında yeni söz söylemeye, yenilikçi tekliflerle çıkış yapmaya, teorik esaslara 
dayalı bilimsel metodiki bazalar yaratmaya meraklıdırlar. Beklenen sonucun bilimsel ve deneysel önemi: Genç 
neslin diğer Türkçe konuşan halkların edebi-kültürel hayatı ile tanışması için eğitimde bilimsel teorik zemin 
gelişmemiştir. Örneğin Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri tarihine bakarsak, henüz yirminci yüzyılın başlarında 
Bakü'de basılan «Füyuzat», «Yeni Füyuzat», «Şelale», «Molla Nasreddin», ve b. basın organlarında, 
M.E.Recaizadə, M.Naci, A.Cövdet, H.Uşaqlıgil ve b. eserleri yayınlamaya başlamıştır. A.Şaikin «Türk çelengi», 
«Türk Edebiyatı» gibi ders kitaplara M.F.Ahundzadə, T.Fikret, Z.Gögalp, M.E.Sabir, H.Ziya ve b. Azerbaycan ve 
Türkiye yazarların eserlerı ve biyografileri dahil edilmişti. Günümüzde konuşan halkların edebi ilişkilerinde giden 
süreç ne yazık ki eğitim-öğretim süreçlerinde yer almamış, henüz tam çözümünü tapmamış kalıyor. 

Anahtar kelimeler: türkçe konuşan halklar, edebi ilişkiler, Azerbaycan edebiyatı, Azerbaycan-Türkiye, 
Türk dünyası,  egitim 

ABSTRACT 

Türkçe konuşan halklar çok eski dönemlerde dünya kültürü hazinesine değerli inciler toplamış,  milli, 
manevi ve maddi-kültürel değerler yaratmıştır. Türkçe konuşan halkların edebi-kültürel ortamları tarih boyunca 
dünya edebi-kültürel yaşamının bir parçası olarak hep gelişmekte olmuştur. Hazırda Sovyet dönemini geride 
bırakmış türkçe konuşan halkların kültür tarihini, edebi ilişkilerini yasak dönemenin incelenmesi süreci devam 
etmektedir. Türkçe konuşan halkların karşılıklı edebi-bilimsel ilişkilerinin dönemlerini, simalarını karşılıklı 
tanıtmak, klaasik ve modern edebiyatların, edebi eleştrilerin genç nesle öğretimi ve tebliği, müşterek fen 
malzemelerinin tertibi zamanın gereğidir. Tabii ki, Türkçe konuşan halkların araştırmacıları edebi ilişkilerin 
nformatization bağlamında yeni söz söylemeye, yenilikçi tekliflerle çıkış yapmaya, bilimsel metodiki bazalar 
yaratmaya meraklıdırlar. Beklenen sonucun bilimsel ve deneysel önemi: Genç neslin diğer Türkçe konuşan halkların 
edebi-kültürel hayatı ile tanışması için eğitimde bilimsel teorik zemin gelişmemiştir. Örneğin Azerbaycan-Türkiye 
edebi ilişkileri tarihine bakarsak, henüz yirminci yüzyılın başlarında Bakü'de basılan «Füyuzat», «Yeni Füyuzat», 
«Şelale», «Molla Nasreddin», ve b. basın organlarında, M.E.Recaizadə, M.Naci, A.Cövdet, H.Uşaqlıgil ve b. 
eserleri yayınlamaya başlamıştır. A.Şaikin «Türk çelengi», «Türk Edebiyatı» gibi ders kitaplara M.F.Ahundzadə, 
T.Fikret, Z.Gögalp, M.E.Sabir, H.Ziya ve b. Azerbaycan ve Türkiye yazarların eserlerı ve biyografileri dahil 
edilmişti. Günümüzde konuşan halkların edebi ilişkilerinde giden süreç ne yazık ki eğitim-öğretim süreçlerinde yer 
almamış, henüz tam çözümünü tapmamış kalıyor. Turkish-speaking people from  ancient  times has added  a wealth 
of valuable pearls in the world culture, has created the moral and material-cultural values in it.Türkçe konuşan 
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halkların edebi-kültürel ortamları tarih boyunca dünya edebi-kültürel yaşamının bir parçası olarak hep gelişmekte 
olmuştur. Throughout history, literary-cultural environment of the Turkish-speaking people has always been a part 
of the developing world literary-cultural life.Leaving behind the Soviet period Turkish-speaking people now 
continue the process of examining the prohibition era of literary relations, cultural history.Its period for Turkish-
speaking people to promote the period of literary-scientific relations, classikal and modern literatures, teaching the 
younger generation of literary criticism.Of course, the Turkish-speaking people’s researchers show a new way in the 
context of literary relationship and intrested in to create new scientific methods.Expected results of the scientific and 
experimental significance: To help younger generation to meet other Turkish-speaking people’s  literary-cultural life 
and develop scientific theoretical foundation in education. 

For example, if we look at the history of literary Azerbaijan-Turkey relations, in the early twentieth century 
we see works of  M.E.Recaizade, M.Naci, A.Covdet, H.Ushaqlıgil published in  De «Fuyuzat», «New Fuyuzat», 
«Waterfalls», «Molla Nasreddin» press organs in Baku.Works of Azerbaijan and Turkish writers and biographies of 
the authors like M.F.Ahundzadə, T.Fikret, Z.Gögalp, M.E.Sabir, H.Ziya were added into the A.Shaik’s class books 
like  «Turk celengi», «Turk Edebiyatı». Today, unfortunately, the process that goes in the literary relations of  the 
Turkish-speaking people did not take part in the teaching-learning process and remains to find it’s solution. 

Keywords: Turkish-speaking people, literary relations, Azerbaijani literature, Azerbaijan- Turkey, Turkish 
world, education 

 

 

1.GIRIŞ 

Edebi ilişkilerin araştırılması milli kültürlerin gelişmesine katkıda bulunan, onu iyi anlamda 

düzenleyen, dünya edebi sürecinde yerini belirleyen önemli bir faktördür. Günümüzde edebi ilişkilerin 

incelenmesi Azerbaycan edebiyyatşünaslığının esas yönlerinden biridir. Türkçe konuşan halkların edebi 

ilişkilerinin gelişme aşamalarının, tendensiyalarının, karşılıklı zenginleşme süreçlerinin, yanı sıra bu 

alanda yazar, şair ve edebi eleştiri uzmanlarının rolünün öğrenilmesi, öğretilmesi ve tebliği kendi 

güncelliği ile ilgi çeken konulardır. Edebi eleştiri bilgimiz, edebi ilişkilerin araştırılması açısından 

sanballı çalışmalarla zengin olsa da, modern günümüzün sosyo-politik hayatında meydana gelen 

değişiklikler birçok alanlarda, dahil, türkçe konuşan halkların edebi ilişkilerinin öğrenilmesi ve 

eğitiminde yeni araştırmaların yapılmasını, yöntemlerini özellikle gerekli kılar. 

Bağımsız Azerbaycan'edebi eleştiriıyi ilginç tarihi ve edebi-eleştirel materiallarlala zengin olan 

Türk dilli halkların edebi ilişkilerinin tarihi evrelerini, gelişme dinamiğini ve modern durumunu artık yeni 

dönemin bakışlarıyla incelemektedir. Bununla birlikte, Edebi ilişkilerimizin önde güçleri olan edebiyat 

adamlarının - şair, yazar, dramaturq, ssenaryoçu vb yeri ve rolünün belirlenmesi, onların etkileşim ve 

yaratıcılık ilişkilerinin araştırılmasına de özellikle ihtiyaç duyulur. Edebi ilişkiler tarihimizde yüze 

çıxarılası, aydınlatılası “karanlık sayfalar” de kendi araştırıcılarını bekliyor. Klasik edebi-kültürel mirasa, 

insanlık değerlerine, türkçülüyün şanlı geleneklerine, tarihi köklere saygı ruhunda cilalanmış, muhteşem, 

onurlu ve güçlü ümumtürk tarihinin şanlı sayfalarını birlikte yazmış, ortak gelenek, ortak yaşam ve 

düşünce tarzı, ortak ahlak ve ahlaki değerlere sahip olmuş türkçe konuşan halkların edebi ilişkilerinin 
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günümüzde eğitimde layıklı yer alması ve tebliği de bugünün güncel məslələrindəndir. Unutmak olmaz 

ki, uluslar ve milletler arasında oluşturulan bağlantı köprülerin esas kurucuları hem de bizim şair, yazar, 

ziyalılarımızla omuz omuza çalışan öğretmenlerimizdir. 

Müracaat ettiğimiz konu ile alakalı, öncelikle edebi ilişkiler düzlümində edebi nesillerin ilişkisne 

örnek olabilecek Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri tarihine özet bir bakmak isabetli olurdu. 

1. Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri düzleminde ortak degerler 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami adına Edebiyat Enstitüsünün «Azerbaycan 2020: 

geleceğe bakış» gelişme kavramında Türk halkları edebiyatının uzun vadeli gelişme tarihi için 

karakteristik olan ortak edebi-kültürel, sanatsal-estetik, teorik-felsefi sorunlar dahil, Türk halkları 

edebiyatının Azerbaycan edebiyatı ile karşılıklı ilişkiler bağlamında incelenmesi konuları ön plana 

çekilmiştir. «Azerbaycan 2020: geleceğe bakış» gelişme kavramında: «Türk sufizmi, Türk halkları 

edebiyatında divan şiiri, Türk halklarının yazılı edebiyatının oluşmasında folklorun rolü, etnik bilinçten 

ulusal bilinçe geçişin edebi anıtlar bağlamında izlenmesi ve Türk halkları edebiyyatlarinin kendi 

özelliklerinin belirlenmesi; türk maarifçiliyi sorununun Avrupa maarifçiliyi kıyasla öğrenilmesi; Türk 

halkları edebiyatı tarihinin hazırlanması, ders kitaplarının, ders malzemelerinin oluşturulması; Türk 

halkları edebiyatının seçkin temsilcilerinin yaşam ve yaratıcılıqlarının araştırılması ve tebliği; Türk 

halkları literatürüne ait bilgi tabanlarının (sanatsal tercümeler, monoqrafiler, derslikler, ders kitapları, 

makaleler, resenziyalar vb.) oluşturulması vb. gibi görevler belirlenmiştir.(Azerbaynan-2020  2010)  

Hazırda Nizami adına Edebiyat Enstitüsü'nde 2009 yılı Ocakda tesis edilmiş ve geniş faaliyet 

perspektifleri olan «Türk halkları edebiyatı» şubesi faaliyet gösteriyor. Şube önceden var olmuş «Ortak 

Türk Edebiyatı» bölümü ve «Azerbaycan türk araştırmalar merkezi» nin varisidir. 

Edebi nesillerin ilişkisinin kəsilməməsinin önemli etmenlerinden biri milli-manevi değerlerin 

yaşatılması, türkçe konuşan halkar dahil Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin temelinde «Orhun-

Yenisey», «Oğuz Kağan», «Dede Korkut», Yusuf Has Hacib Balasaqunlunun «Qutadqu bilgi», Mahmud 

Kaşğarlının «Divanı-Lugat-it-Türk»ü gibi ortak edebi-kültürel anıtlar, karşılıklı edebi tercümeler, yapılan 

araştırmalar, yazar ve şairlerimizin, edebiyat adamlarının dostluk ve yaratıcılık ilişkileri durur. 

Tarih boyunca Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin şahsında edebi-sanatsal ve tarihi hafiza sayfalarını 

unutturmak girişimleri çok olmuştur. Fakat buna rağmen, 1906-1907 yılları arasında Ali Bey 

Huseyinzade'nin editörlüğü ile Bakü'de yayınlanan «Füyuzat» dergisinde (1906), «Molla Nasreddin» 

(1906-1931), «Yeni Füyuzat» (1910-1911), «Şelale» (1913-1914)  vb. basın organlarında Mahmut Ekrem 

Recaizade, Muallim Naci, Abdullah Cevdet, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret vb. eserleri yayınlamaya 

başlamıştır. Mehmet Emin Yurdakulun eserleri XIX yüzyılın sonlarından başlayarak Azerbaycan edebi 

ortamında sevilerek mütalaa edilmiştir. 1918-1920 yıllarında Azerbaycan'da yayınlanan basın 

sayfalarında Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoydan örnekler çap olunurdu. Abdulla Şaikin 
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«Türk çelengi» (1924), «Türk Edebiyatı» (1924) gibi kitaplarında Türk yazarlarının eserlerinden de 

örnekler sunuluyordu. O yıllarda, çok gerekli ders malzemesi olan «Türk Edebiyatı» kitabına Mirze Feteli 

Ahundzade, Tevfik Fikret, Seyid Azim, Ziya Gögalp, Mirze Elekper Sabir, Halil Ziya, Mehmet Emin 

Resulzade, Ahmet Hikmet, Ali Cenab gibi Azerbaycan ve Türkiye yazarlarının biyografisi da dahil 

edilmişti (Saraçlı 2007, 88). Bununla birlikte, aynı yıllarda seçkin şair Ahmed Cavad tüm aydınları 

Azerbaycan'ı Türkiye'ye, Türkiye'yi Azerbaycan'a tanıtmaya çağırıyordu. Tarihi zaman geçtikçe karşılıklı 

tanınmalarından sonuçları edebi ilişkilerde yeni yazılan sanatsal eserlerde kendi izini sürüyordu. Genç ve 

yetenekli yazarı Cafer Cabarlı Türkiye'de yaşanan toplumsal-siyasi, edebi-kültürel, tarihi olaylara bigane 

kalmamış, Türkiye konusunda «Yıldız, yahut Trablis Savaşı», «Edirne fethi» gibi eserler yazmıştı 

(Saraçlı  2007,  170; 202). 

Genellikle, XX yüzyılın başlarında Ali bey Huseyinzadə, Mehemmed Hadi, Ömer Faik 

Nemanzade, Qantemir, Hüseyin Cavid gibi aydınlar – Namik Kemal, Abdülhak Hamid, Ahmet Midhet, 

Tevfik Fikret ve b. türk edibleri ile yaratıcılık ilişkilerinde olmakla birlikte, onların eserlerinin 

Azerbaycan'da yayılmasında da büyük rol oynamışlardır. İşte onların karşılıklı faaliyeti sonucunda 

Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri kendisinin yeni bir gelişme dönemine geçecek koymuş oldu. 

Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin o dönemini bir dizi araştırma ve monoqrafiler - Hüseyin 

Baykara. «Azerbaycanda yenileşme harekatları» (Ankara, 1966), Aydın Abıyev» XIX yüzyılın sonu-XX 

yüzyılın başlarında Türkiye edebiyatında hiciv ve Azerbaycan edebiyatı ile ilişkisi» (1996), Abulfez 

Eliyev. « Azerbaycan romantikləri ve Türkçülük hareketi» (2005), Eflatun Saraçlı. «Azerbaycan yazarları 

Cumhuriyet döneminde» (2007), Kayahan Özgül. «Türk Edebiyatı Tarihi» (2009) vb. - yansır. 

Tüm bunların ardından geçen yüzyılın 30'lu yıllarında, özellikle de 1937 yılı repressiyaları edebi 

ilişkilerde de kendi izini bırakmış oldu. Türk milletinin adını çekmeyin bile yasak olduğu baskı yıllarında 

Hüseyin Cavid, Selman Mümtaz, Henefi Zeynallı, Soltan Mecid Efendiyev, Veli Huluflu, Ahmet Cevad, 

Mikayıl Müşfik ve onlarla diğer aydınlar, edebiyat adamları pantürkizmdə suçlandı. Bu yıllarda 

Türkiye'yi vatan seçmiş Ali bey Hüseyinzadə, Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Caferoğlu, Elmas  

Yıldırım, Emin Abid ve b. şahsında göç (mühaciret – Z.A.)  edebiyatı özel başarılar kazandı. «Tesadüfi 

değildir ki, 37 yılı döneminde, sovyetleşmenin kızgın yıllarında yazılmış araştırmalarda bile, XX yüzyılda 

Azerbaycan edebiyatı üzerinde Türkiye edebi-kültürel hayatının, ortamının etkisi daima itiraf edilmişti. 

Ali Nazım, Bekir Çobanzadə realist senetkarlara Rusya ortamı, romantiklere, özellikle onların türkçülük 

görüşlerine ise Türkiye edebi-kültürel ortamı güçlü etki gösterdiği özel vurgulanıyordu (Aliyeva  2002,  

171). 

 O yıllarda iki kardeş halk birbirinin hayatından dahil edebi-kültürel yaşamından tecrit edilmiş 

halde yaşamalı oldu ve tabii ki, bu da edebi ilişkilerimizin gelişme tarihine kendi izlerini oyulmuş etti. Bu 

tecrit yıllarında Azerbaycan'daki Sovyet rejimi edebi ortamı «pantürkizm» damgası ile korkudurdusa, 
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Türkiye'de de Azerbaycan edebiyatına komünizm düşüncelerinin taşıyıcısı olarak bakılıyordu (Rzayev  

2005,  340). 

Tarih boyunca Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin şahsında Türk ruhunun saflığına, türk hafizesinin 

evrensel, edebi-bedii, genetik kodlarına gölge düşürmek isteyen güçler var olsa da, ırk, dini ve siyasi 

ambisiyaların en tehlikeli meqamlarında bile ümumtürk dahil Azerbaycan-Türkiye birliğinin bağlarıın 

kırılmamış, formaca milli, içerik sosyalist kalıba salınan, Marksist-Leninist ideolojinin taşıyıcısı olmak 

zorunda kalan ve yaratıcı yöntem Sosializim realizmi olan Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatı kendi 

türklüyünü korumayı başarmışdı. 

2. Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri  tarihi düzleminde sorunlar  

XX yüzyılın ortaları Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri tarihinde yeni bir aşamanın başlangıcı 

olarak gösteriliyor. Asırlardan kaynaklanan Azerbaycan-Türkiye edebi-kültürel ilişkileri 1964-72 

yıllarında artık Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında bağlanan kültürel-bilimsel anlaşmalar çerçevesinde 

gelişiyordu. Molla Penah Vaqifin, Nesiminin, Fuzuli'nin yubileyleri kutlanırken Türkiye'nin de muteber 

bilim, kültür adamları Azerbaycana gelmek imkanı elde ediyorlardı. Türkiyeli temsilciler Azerbaycan'ın 

kültürel hayatı ile daha yakından tanışmak oldukça, böyle görüşlerin doğurduğu duygular, özellikle yazar 

ve şairlerin yaratıcılığına etkisiz kalmıyordu. 

1965 yılına Azerbaycan'a ilk defa gelmiş Aziz Nesin «Qelbden kalbe yol var» adlı makalesinde 

yazdığı gibi, Nazım Hikmeti çıkmak şartıyla, biz neredeyse 40 yıl sonra Türkiye'den Azerbaycan'a gelen 

ilk türk aydınlarıydık (Melih Cevdet Anday, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin - Z. E.). Azerbaycan'da Türkiye 

Türklerinin ne kadar çok sevildiklerini gören Aziz Nesin bu sevginin karşılıklı olduğunu ifade etmekle 

birlikte, burada gördüğü, müşahede ettiği hususlara da kendi tutumunu bildirmişti. Yazıcı Türkiye 

Türklerinin, aydınlarının Azerbaycan edebiyatı ile iyi tanıdık olmadığınaheyfisilenmiş, aynı zamanda 

Azerbaycan aydınlarının da 1930 yıllardan sonraki türk edebiyatını iyi tanımadığını kaydetmişti (Aziz 

Nesin 2009). 

Artık 1973 yılında halk şairimiz Bahtiyar Vahabzade «Varlık» dergisinde (№785, şubat) basılmış 

«Yel kayadan ne götürür» başlıklı makalesinde Türkiye kamuoyunu derinden ilgilendiren meselelere 

değiniyor, geçmişin kültürel değerlerine, klasiklerin ölmez şiirsel mirasına derin kaygı ve saygı hislerinin 

terbiyesi meselelerini kaldırıyordu (Vahabzade  1973,  80). 

80'li yılların ortalarından başlayarak Türkiye'de de «Türk dünyası tarih ve kültür dergisi», 

«Tanıtım», «Kardeş Edebiyatlar», «Azerbaycan türkleri», «Türk edebiyatı», «Türk yurdu», «Size» gibi 

mecmualarda Resul Rıza, Hüseyin Arif, Nabi Hazri, Neriman Hasanzade, Fkret Koca, Halil Rıza, Sabir 

Rüstemhanlı, Elçın Efendiye, Anar Rızayev vb. yaratıcılığına müracaat edilir, onlar hakkında Yusuf 

Gedikli, İrfan Ünver Nasreddinoğlu, Nizameddin Onk, Nihat Çetinkaya, Oktay Akbal gibi yazarların 
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yazıları yayınlanan olunurdu. Tüm bunlar edebi ilişkilerimizin yeni bir dalgasına teşvik etmiş oldu, aynı 

zamanda hem Azerbaycan'da, hem de Türkiye'de yeni yayınlar da yayınlandı. 

Henüz Sovyet ideolojisinin hakim olduğu bu 80'lerde profesör Aziz Mirahmedov cesaretle 

Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin gereği öyrənilmədiyinden rahatsızlığını bildiriyordu. Aziz 

Mirahmedov «Azerbaycan edebiyatına dair tetkikler» adlı monoqrafinde yazıyordu: «bizim XIX-XX 

yüzyıllardakı edebi ve sosyal-felsefi görüşümüz tanzimat ve inkılap hareketi ile, yeni kültür ve edebiyat 

mücadelesi ile karşılıklı ilişkide gelişmişdir. Biz Rusya ile, Batı ve Doğu'nun birçok ülkeleri ile edebi 

ilişkilerden konuşup, Türkiye ile karşılıklı ilişkileri yaddan çıkarsak, geldiğimiz sonuçlar kesirli olur» 

(Mirahmedov 1983, 283). Sovyet ideolojisinin «demir duvarlar» ını geride bırakmış Azerbaycan-Türkiye 

edebi ilişkilerinin yeni tarihi aşaması bu «kesir» leri geride bırakmayı başardı. 

Henüz Sovyet döneminde Türk dünyasına karşı ziyalılarımızın cesur misyonunu yansıtan 

yüzlerce ilginç örnekler mevcuttur. Azeri uzmanları Moskova'nın emri üzere Bulqarıstan'a gönderilmiş. 

Türkler arasında sosyalist fikirlerin yayılması, bunların gelecekte Türkiye'de gerçekleştirilecek bir 

sosyalist Ihtilali'nin öncüleri, sosyalist Türkiye'nin yöneticileri olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak 

bu uzmanlar her şeyden önce birer azeri kardeşti ve Bulqarıstan Türklerinde ve özellikle de ögrencilerde 

Türklük ruhunun daha da güçlendirilmesi için çalışmışlar ve başarılı olmuşlardır ... Bulqarıstan Türkleri 

için birer Türklük ilkesi anlamına gelmiş ve Türkiye aleyhine propaganda yapılmamıştır. Hatta fırsat 

buldukça Türkiye ve Türk milletine beslenen derin sevgiyi açıkça belirtmekten kaçınılmamıştır. 

(Suleymanoğlu 2014,  272). 

O yıllarda Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin öğrenilmesi alanında özel hizmetleri tanınmış 

ünlü oryantalist alim Kadir İsmayılov hem de Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal'in hayranıydı. Modern ve 

klasik Türk edebiyatı araştırmacısı olarak Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri onun bilimsel 

makalelerinin ana konusu olmuştur. Türkiye edebi tenqidinin fikirlerini daima izleyen Kadir İsmayılov 

Türkiye'de Fuat Köprülüzade, Abdulkadir Karahan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nihat Sami Banarlı, Ahmet 

Kabaklı, Cemil Yener gibi büyük füzulişünaslar neslinin yetiştiğini kutluyordu. Büyük Türk şairi Nazım 

Hikmet'in kişiliği ve sanatı Kadir İsmayılovun dikkatini kardeş Türkiye literatürüne iletti (Mahammadi  

2008). Kırk yıldan fazla bir sürede o, modern Türk edebiyatına dair yeni kitaplar hakkında bilgiler tutmuş 

iri hacimli makalelere, teorik araştırmalara kadar eserler yazmış, çevirmeler etmişti. Kadir İsmayılovun 

tertibçisi olduğu Nazım Hikmet'in eserlerinden oluşan «Güneşi içenlerin türküsü» kitabına «Kerem gibi» 

başlıklı ön sözü de (Rızayev  2002,   3) halk yazarı Anar Rzayev yazmıştı. 

İlk defa Türkiye'ye gelen, kitap köşkleri, kütüphanelerde Azerbaycan edebiyatını arayan 

Azerbaycanlı yazar Anar Rzayevin edebiyatlarımızın karşılıklı tanıtılması alanında rahatsızlığını 

«Cumhuriyet» gazetesi muhabiri Kemal Özer de gözlemlemişti: «... Azerbaycan eseri yok. Üzülmüş. 

Sohbete başlarken önce bu üzüntüsünün alıtın cızır : «her bir halkı, her bir ülkeyi tanımak için en kısa 
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vesile - onun edebiyyatıdır» - fikrini defalarca yazılarında, mülakatlarında beyan ederek, Türkiye'de ortak 

klasik servetlerimiz - «Dede Korkut», «Koroğlu» destanları, Nesiminin, Xetainin, Fuzuli'nin eserlerinden 

başka Azerbaycan edebiyatına ait neredeyse hiçbir kitap basılmadığından teessüflenir, daha Sovyet 

döneminde Türkiye'yle ilişkilerimizin yüz tür engelle karşılaştığı dönemde Azerilerin herhalde Yunis 

Emreden Namiq Kemal'e, Tevfik Fikrete, Abdülhak Hamite, Rıza Tofike, Ömer Seyfettin'e kadar bir çok 

türk yazarlarıyla tanıştığını bildiriyordu. Aynı dönemde Nazım Hikmet başta olmak üzere Kemaleddin 

Kamu, Necib Fazıl Qisakurek, Behcet Çağlar gibi şairlerin eserlerinden örnekler de Azerbaycan 

okucusuna sunulmuştu (Kemal Özer). 

Yazara etki eden o idi ki, o dönemde Türkiye'de Azerbaycan edebiyatına Sovyet ideolojisine 

hizmet eden edebiyat gibi bakılarak, oradaki asıl sənətkarlığa, yazar ve şairlerimizin ustalığına gereken 

özen gösterilmiyor, fikir verilmiyordu. Bu «kayıtsızlığın» de kendi tarihi kökleri vardı. Hele geçen 

yüzyılın 30-40-cı yıllarında Türkiye'de komünistlerin takip yapılmasıyla birlikte, Turançıların qeddarlıqla 

cezalandırılması kendisi de böyle bir tarihi olgu idi. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Turan 

Yazqanın daveti ile «Türkçülük günü» toplantısına (1992, 5 Mayıs) davet almış Anar Rızayev dönemin 

acınacak manzarasını dile getirmekle birlikte, içinden gelen kalp ağrılarını türk aydınları ile şöyle 

paylaşmış: «Nihat Atsız gibi bir şairin tutuklanmasını, Zeki Velidi Togan gibi dünyaca ünlü bir tarihçinin 

takip edilmesini yana yakıla anlatıyorlardı. Polisler Zeki Velidinin yüzüne tükürüyormuş ve o, bu ağır 

manevi işgenceyi ömrünün sonuna kadar unutamamış ve neden ... Türkçülügünden ötürü ... ve nerede ... 

bir Türk ülkesinde. Bu yüzden bize şöyle diyorlardı: Türkçülükten dolayı başı derde giren sadece siz 

Azeri türkleri yapmadınız, Stalin dehşeti dönemin Türk hükümetini de bir kabus gibi ürkütüyordu» 

(Rızayev  2005,  323). 

Tarihin tüm bu denemelerinden çıkarak, tanınmış şahsiyetlerin hayatında izini koymuş 

Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkileri edebi kamuoyunun en parlak simalarını - yazar, şair ve aydınları 

tedricen kavuşturarak, Türk dünyasının milli-kültürel değerlere dayanan muhteşem başarılarını daha da 

geliştirmeye gayret gösteriyordu. İlk kez Türkiye topraklarına ayak basan Azerbaycan'ın Halk şairi 

Bahtiyar Vahabzade gurur ve heyecanla demişti: «Ben sana kurban olayım, ey benim Cümhuriyyetim, ey 

benim, benden uzak Vatanım! ... Ömründe sadece on saat benim kim olduğumu gösteren vesika ilk defa 

kendi dilimdeydi. Ben ancak şimdi ben oldum»- diyordu (Vahabzade 2000,  263-265). 

Böylece, yasakların, baskıların korkularının, Türk karşıtı propagandanın sarsabilecek bilmediği 

edebi köprüler Türkiye ve Azerbaycan edebi ortamlarını yeniden birbirine kavuşturuyordu. 

Milli edebiyatlarında dünyada tanınmasında, ayrı ayrı halklar, milletler arasında manevi köprü 

salan edebi ilişkilerin önemli rolü defalarca belirtilmiştir. Ferah ve iftiharla belirtmek gerekir ki, 

Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin, köprülerinin bünövrələri bugünkü senetkarlarımızın selefleri 

tarafından konulmuş ve gelişerek yüzyılların denemelerinde sertleştirilmiş.  
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Elbette, şimdi sohbet mevcut olan bu edebi-kültürel köprülerin sökülerek yenilərilə bedel 

olunmasından değil, onların modern toplumun gelişme axarına uyarlanmasından, edebi gelişmelerin 

coğrafi ötesinde uzatımasından, kurulacak yeni köprülerin tarxi köklerini korumakla geleck kalkınma 

önceliklerini müeyyenleşdirmekden gidiyor. Hiç şüphesiz ki, Türk dünyasında edebi-kültürel 

köprülerinde yer alan sanatçıların sayısı ne kadar çok olursa, bu rahatsız dünyamızın entelektüel 

köprülerinin birleştirdiği yolların ömrü de çok asırlık ve muhteşem olur. Bu açıdan edebi ilişkilerimizin 

informasiyalaşdırılması, edbiyatların karşılıklı tanıtılması, öğretilmesi süreçlerinin intensivleşmesi, 

edebiyat ve bilim adamlarının verimli yaratıcılık temaslarının arzu edilen seviyeye yükselmesi önemlidir. 

XX yüzyılın 90'lı yıllarından itibaren bağımsızlık yıllarının Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerine 

getirdiği sıcaklık ilk tezahürleriyle her iki ülkenin edebi-kültürel hayatında, egitim politikasında  

görünmeye başladı ve basın sayfalarında, yeni yayınlarda geniş yer buldu. Bunun yanı edebi 

ilişkilerimizde mevcut olan ve çözüm bekleyen sorunlar da kendini göstermekteydi. 

Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin organı olan «Edebiyat gazetesi» nin «Edebiyat elçidir» başlığı 

altında sunduğu sohbet (Ed.elçidir) bu dönemin karakteristik özelliklerinin manzarasını temsil eder. 

Ekonomik ilişkilerin genişlemesine adanmış Türkiye-Azerbaycan toplantısı günlerinde Bakü'de konuk 

olmuş seçkin türk yazarı Ahmet Kabaklı, yazar-gazeteci Sevinç Çokum, görkemli şair Niyazi Yıldırım 

Gençosmanoğlu Bahtiyar Vahabzade ve Neriman Hasanzade ile sohbetlerinde karşılıklı yaratıcılıq 

meselelerine bahsediyorlar. «Azerbaycan'a gelmekle sanki vatana geldim» diyen Ahmet Kabaklıının, 

«Niyazi beyi okurken kendimi buluyorum» diyen Bahtiyar Vahabzade'nin, «İki büyük sanatçının birbirini 

bulmasında  «Türk Edebiyatı» dergisinin rolünü kutlayan Sevinç Çokumun fikirlerinde birbirini 

öğrenmek ihtiyacının büyüklüğü ifade ediliyordu. Bahtiyar Vahabzadenin «bizden sonra gelen sizin nesil 

Türk edebiyatı ile bizim kadar çalışmamıştır» fikrini kabul eden Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu şöyle 

diyordu: «Bahtiyar Bey'in şiirleri bizim türk edebiyatı dergisinde basılanda düzü ben şaşırıp kalmıştım. 

Bunun iki önemi vardı: biri birinci cesaret, ikinci geleneğe bağlılık «. 

Edebi ilişkilerimizin önek olacak tarihi manzaralarını əks ettiren binlerce sayfalar mevcuttur, ama 

biz yukarıda onların sadece birkaç örneğini yansıtan birkaç sayfasına göz getirdik. 

3..Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitiminde edebi ilişkiler konusu ve görevler 

 Son on yıl Türkiye ile edebi ilişkilerimiz alanında edebi eleştri materyallerinin sayısı dinamik 

biçimde artmaktadır. Bu hal diger  türkçe konuşan halkların Cümhuriyyetlerin‘in edebi ilişkilerine de  

aiddir. Bunlar sadece yaratıcı temasları değil, karşılıklı yayınlar, tercümeler, toplantılar, etkinlikler, 

bilimsel araştırmalar səviyyəsindədə devam etmektedir. Bütün bu işlemler ise edebi ilişkilerimizin 

modern döneminin, tarihi kaynaklarının daha derinden izlenmesini ve özellikle tüm tarihi gelişim boyu bu 

süreçlerin merkezi güçleri olmuş ayrı yaratıcı kişilerin şahsında karşılıklı edebi süreçlerin öğrenilmesini, 

edebi hafiza chroniclerinde yer almasını kaçınılmaz ediyor. 
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Edebiyat aynı zamanda tarxi süreçlerin, olguların sanatsal dille nakledilerek hafızalarda yaşatan 

bir süreçtir, o zaman onun öğretim süreçlerinde hem edebi-bilimsel, hem de tarihi-etnografik faktör olarak 

değeri inkaredilmezdir. Bu anlamda Türkçe konuşan halkların edebi ilişkileri hakkında geniş 

bilgilendirici veritabanının hazırlanması ve bu baza esasında öğretim süreçlerinin teşekkül bulmasına özel 

dikkat yetirilmek zorunlu görevlerden biridir. Yeri gelmişken, tarafımızdan hazırlanan ve proje şeklinde 

olan «Türkiye-Azerbaycan edebi ilişkileri» açıklayıcı bibliyografik gösterici Türkçe konuşan halkların 

edebi ilişkileri hakkında bilgilendirici veritabanının temel unsurlarından biri olarak öngörülüyor. 

Oluşturulacak kaynaklar bilimsel sahevi, personel, etnografya nitelikte olabilir. Aynı zamanda bu 

bilgilendirici informasiyon bazalar Türkçe konuşan halkların edebi ilişkilerinin öğretilmesi için temel 

bilgi kaynakları olmakla beraber, interaktif ve geleneksel ders kitaplarının hazırlanmasında kullanılabilir. 

Tabii ki, bu sürecin önemli simaları gibi edebiyat ve bilim adamları, eğitim görevlileri, öğretmenler, 

bilişim uzmanları, biblioqraflar, programlama mühendisleri ve b. oluşan uzman qruplarımızın 

kuvvetinden verimli kullanılmalıdır.  

Bu yönde edebi eleştri biliminin üzerine düşen görevler de vardır.  Çünkü «edebi eleştri - 

edebiyat ve edebi süreç hakkında tam, bitkin, esaslı ve kapsamlı bilimsel hayal yaratan bilimdir. Edebi 

süreç anlayışına oluşan yeni edebiyatla birlikte, edebi-bilimsel ortamda yaşanan olaylar - yaratıcılık 

toplantıları, edebi eleştri süreçleri, tartışmalar, iddialar, diyaloglar ve monoloqlar içerir. Edebi eleştri 

bilimsel edebiyyatların tarihini, gelişme yolunu, esas yönlerini, teorisini, işçilik özelliklerini ve edebi 

sürecleri öğrenip özetlemek» (Habibbeyli  2014, 4). 

 Ulusal Kurul üyesi, tanınmış ziyalılarımızdan olan Ganire Paşayeva beş yıl önce, 2010 yılının 

Mayıs ayında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin Bakü'de düzenlenen «Parlamenter 

diplomasisi - Türk PA» adlı uluslararası toplantısında konuşma yaparken «tüm Türkçe konuşan ülkelerin 

ortak tarih ve edebiyat kitaplarına oluşturulmasının, öğretim yapılmasının büyük önemi «ni özel 

kaydetmişti. (Paşayeva 2010). Bu olaydan iki yıl sonra  Kazakistan'ın Türk Akademisi rehberinin 

Yardımcısı, gazeteci ve ekonomist Askar Umarov «Türk devletlerinin yazar ve şairlerini okuyup 

tanımasaq, birlikten konuşmanın hiçbir önemi yoktur» - diye kendi fikrini seslendirmişdi. Her iki aydının 

fikir ve önerileri, aynı zamanda makalemizde sunduğumuz tarihi sayfalardan örnekler türkçe konuşan 

halkların edebi ilişkileri konusunda fen üzere ortak dersliklerin hazırlanması ve öğretimi konularının  

nasıl önemli bir görev olduğunu onaylar. 

Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği (DGTYB) 2012 yılının Eylül ayında start verdiği «Geldik, 

gördük, yazdık» adlı projesi kapsamında 12 Türk devlet ve toplumunda yer alan Qazahıstanın Türk 

Akademisi rehberinin yardımcısı, gazeteci ve ekonomist Askar Umarov röportajında daha bir önemli 

husus da değinmişti: Türk Akademisii, kısa zaman içinde yaklaşık 24 kitap yayınlandı. Kitaplar Türk 

devletlerinin ortak edebi-kültürel ilişkilerinin, tarihinin, etnoqrafiyasının ve dilinin tebliğine hizmet 

ediyor. Yayınlar arasında iki kitap her yıl yeniden basılıyor. Bunlar «Türk almanakı» ve «Türk antolojisi» 
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dır. «Türk antolojisi» sırf edebiyatla bağlıdır. Antologiyada Dede Korkut'tan, Mahmud Kaşğarindən 

başlamış türk edebiyatının tüm temsilcileri yer aldı. Yeni yıldan başlayarak bu iki kitabın sırasına daha 

birini ilave elemeyi düşünüyoruz. Bu da Türk halklarının terbiyesi meseleleridir. Çünkü Türk halkları 

içerisinde hazırda çeşitli ideolojiden olan insanlar var. Ama işte yeni kitap kökümüzə bağlı kültür ve 

terbiye meselelerini ortaya çıkarmaya, tebliğ etmeye çalışacıaq» (Umarov  2012) 

İdeolojik yönleri dikkate alarak türkçe konuşan halkların edebi ilişkilerinin eğitiminde doğru 

ortaq kararlar da ilişkilerimizin verimliliğini şertlendiren faktördür. Türk Akademisi ve üye devletlerin 

uzmanları tarafından ortaklaşa hazırlanacak bu derslikler edebi ilişkilerimizin karşılıklı tanıtılması 

süreçlerinde önemli malzemeler olabilir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov da Azerbaycan'da 

Türk edebiyatı ile ilgili lise ders kitapları hazırlanması hakkında verdiği bilgide haklı olarak bildirirdi ki, 

«bugüne kadar Türk tarihi, edebiyatı, coğrafyası farklı şekilde öğrenilip: «Aynı tarihi geçmişe, coğrafi 

bölgeler, kültür ve aynı maddi, manevi değerlere sahip olduğumuz yeterince vurğulanmayıb. Türkçe 

konuşan ülkelerin 2016-2017 yılları müfredatına dahil edilecektir. Türk edebiyatı ders kitapları 2015 yılı 

2. yarısında hazır olacak». (Hasanov  2014) 

Qenire Paşayeva, Askar Umarov, Ramil Hasanovun söyledikleri fikirler ve önerilen projeler 

türkçe konuşan halkların edebi ilişkilerinin öğretimi süreçlerinin daha verimli teşkiline ihtiyacı onaylar. 

Türk halklarının edebi eserleri, görkemli şair ve yazarları hakkında bilgi vermek, ortak milli-

manevi değerleri idrak ettirmek, geçmişten bugüne kadar Türk dünyasında giden edebi süreçler hakkında 

bilgi vermekle modern dönemin edebi-bilimsel bilgilerini tebliğ etmek bugün hem edebi eleştri  

elmimizin, hem de tehsilimizin önemli vezifeleridir. Edebi ilişkilere gelince bir fikri dikkate ulaştıralım: 

«edebi ilişkiler literatür gelişimini teşvik etmekle kendi milli kimliğini geliştirir» (Boris Reizov 1986   

284). Edebi ilişkilerin amaçlı öğrenilmesi genç neslin idrak feallığının geliştirilmesi, yaratıcı hayal 

gücünü oyanması, araştırmalara ilgisinin artması yönünde de olumlu sonuçlar elde etmeye imkan 

verecektir.  

Bu konuda toprakları işgal edilmiş, anne-babaların ve doğmalarıının gözü önünde katledilmiş, 

tren vagonlara-çadırlara sığınmış azeri-tük çocuklarırın manevi dünyasının yaralarına merhem koyacak 

eserler hakkında da düşünmeye deger. Çünkü bir tarafta Vatan kaygılarla-hümanizm, insancıl, tolerantlıq- 

öbür tarafta ise etnik soykırım, vahşet, varlanmaq hırsı vb. onları çevreleyen ortamın, zamanın reallığıdır. 

Bu neslin gönlünü hangi mütalaa, hangi edebi eser, edebi kahraman çulğaya, doğru yol gösterebilir. 

Mütalaa de vatana muhabbet gibi yaşam tarzıdır. Ve biz çocuklarımızda, gençlerde Türk dünyasında 

Türkçe konuşan halkların kaynaklarını karrşılıklı mutaliye ilgisini da oyatmalıyıq. Koy, büyüyen nesil 

kendini de, milletini de, dünyayı da iyi tanısın. O zaman, bu nesil onu çevreleyen dünyanın sorunlarını 

kendi idraki ile çözmekte başarılı olur. Televizyon ekranları da, İntenet siteleri de, kütüphaneler da edebi 
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ilişkilerin aktif katılımcısı olarak en güzel sanat eserlerinin - ister folklor, ister klasiklerin, gerekse 

modern yazarların eserleri - edebi ilişkiler düzleminde paylaşılmasının, gençler ve çocuklar oxucularımızı 

birbirine yaxınlaşdırmasının aracısı olabilir. 

Ulu önderimiz, merhum Azerbaycan prezideni Haydar Aliyevin bu tarihi uzaqgörenlikle dediği 

sözleri zikretmek yerinde olacaktır: «Biz genellikle büyük tarihimiz hakkında, halklarımızın büyük 

kültürü hakkında konuşurken öncelikle onların yarattıkları sanat eserleri, şairlerimizin, yazarlarımızın 

eserlerine atıfta bulunuyor, bunları örnek getirir ve tebliğ ederek, aynı zamanda kendi tarihimizi, 

kültürümüzü tebliğ ediyoruz. Eski dönemlerde «Dede Korkut», «Manas», «Alpamış», «Köroğlu» 

destanları, halklarımızın tamamına mensup dahi şairlerimiz, yazarlarımız - Nizami, Yunus Emre, Ali Şir 

Nevai, Fuzuli, Nesimi, Mahtimkulu, Abay ve diğerleri halklarımızın tarihini, manevi değerlerini yansıtan, 

halklarımızı dünyada tanıtan ölümsüz eserler yaratmışlardır ve bunlar kuşaklardan kuşaklara halklarımızı 

özgü milli-manevi değerler dahil, evrensel değerler temelinde terbiye etmiş, hazırlamış, yurtseverlik, 

Vatana bağlılık hislerini daima güçlendirmiştir .... Türkçe konuşan halkların bağımsız devletler olduğuna 

göre ve bizim elimizde büyük fırsatlar oluştuğuna göre bu süreçleri daha da güçlendirebilir, daha da 

organize edebiliriz. Bu, bizim görevimizdir, borcumuzdur « (Aliyev 1998, 13-18.) 

Sunuç  

Türkçe konuşan halkların çeşitli dönemlerden sürekli olarak edebi ortamları, edebi süreçleri 

arasında edebi ilişkilerin birleştirici rolü inkaredilmezdir. Makalede Türk dünyası edebi ortamında edebi 

ilişkilerin yakından öğrenilmesi, araştırılması, tanıtımı ve öğretimi konularına tutum bildirilir. Bu çeşitli  

sistemli araştırma ve öğretim süreçlerini ayarlamak için öncelikle bilimsel sınıflandırma metodlarının 

uygulanmasına da ihtiyaç duyulur. Türk dünyası edebi ortamında tarih boyunca giden karşılıklı edebi 

süreçleri, oluşturulan sözlü ve yazılı söz anıtlar ve bu esrarengiz hazineye dair yazılmış külli miktarda 

yaratıcı malzemeleri, şair, yazar, aydınların yaratıcı görüşleri, çabaları, müşterek gerçekleştirilen 

konferanslar, sempozyumlar, yuvarlak masalar vb. - dünya edebi ortamının önemli bir parçası olan Türk 

dünyası tarihi hafızasının yaşatılması kapsamında değerli bilimsel sınıflandırma materiallarıdır.Yazının 

bilimsel yeniliği edebi əlaqəqlər konusunun egitimde sistemli ve kompleks bir halde yer almasına  

gösterilen bilimsel girişimdir. Qarşılıqlı edebi deneyim etkileri, akımlar, ideololoji engeller, benzer ve 

farklı düşünce çizgileri, fanteziler vb. Çalarla zengin edebi ilişkilerin araştırılması ve öğretim süreçlerinin 

etkin düzenlenmesi onların gelecek gelişimini da sağlamış olur. 
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ÖZET 

Nizamiye Medreseleri eğitim usulü ve programları bakımından Türk eğitim tarihinde özel bir konuma 
sahiptir. Nitekim devletin desteğinde ve denetiminde olmaları medrese geleneği açısından hem bir ilk hem de bir 
kırılma olmuştur. Bu medreselerle ilk defa devlete bağlı ve toplum destekli medrese eğitimi gerçekleşmiştir. Söz 
konusu geçiş, Selçuklu Devleti açısından dinsel-siyasal zorunluluklardan kaynaklanmış olmakla birlikte 
gelenekselleşerek Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medrese geleneğine de yansımıştır. Nizamiye medreselerinin 
oluşturulması döneminde Batınîlik yaygınlaşmıştı. Bu durum henüz yeni sayılabilecek bir İslâm geçmişine sahip 
olan Selçuklu Türklüğü için dinsel ifsat açısından büyük bir toplumsal sorun olarak belirmişti. Batınî tehdidine karşı 
savunma ve propaganda yapabilecek kadroların teşkili nizamiyelerin açılmalarının temel nedeni olmuştur. 
Dolayısıyla Sünnî İslâm’ın inanç esaslarının Sünnî İslâm dışı inançlara karşı korunması ve güçlendirilmesi 
Nizamiye medreselerinin eğitim amaçlarının ve kazanımlarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Öte yandan bu 
medreseler, eğitimi siyasete bağlı kılmak bakımından da eleştirilmektedirler. Nizamiye medreselerinin yapı ve işlev 
bakımından arz ettiği yüksek konum Sünnî İslâm toplumlarındaki medreselerin onlara benzeme çabalarına neden 
olmuştur. 

ABSTRACT 

Nizamiyyah madrasas have a special place in Turkish Educational history due to its teaching method and 
curriculum.As a matter of fact their being both supported and controlled by the state was a first and breaking point 
in terms of madrasa tradition.In these madrasas a public-supported and state-depended education provided for the 
first time. Although this transition had originated from religious-politic necessities of the Seljuk state, it became a 
tradition and was reflected in Anatolian Seljuk and Ottoman madrasa tradition. During formation of Nizamiyyah 
madrasas Esotericism had become widespread. This situation had presented itself a social problem that might cause 
to religious subversion among Seljuk Turks who converted to Islam relatively a short time ago. Creating a cadre that 
can make defense and propaganda against the esotericism thread was the main reason for opening of Nizamiyyah 
madrasas. Thus, protecting and strengthening basic faiths of Sunni İslam against beliefs that were out of it was 
effective at shaping educational purposes and acquisitions of Nizamiyah madrasas. On the other hand these 
madrasas are subject to criticism for making education a subsidiary of politics. The high positionNizamiyyah 
madrasas holdin terms of structure and function led other madrasas in Sunni Islam societies to attempt to emulate 
them.  

 

GİRİŞ 

İslâm dünyasında örgün eğitim sisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük eden ve İslâm eğitim 

tarihinde müstesna bir konuma sahip olan medreseler özgün nitelikleriyle Selçuklular zamanında ve bu 

zamanın toplumsal-siyasal koşullarına bağlı olarak ortaya çıkmışlardır. Dolayısıyla medreselerin ortaya 

çıkışı ve gelenekselleşmesi ile Selçuklular dönemi toplumsal-siyasal ortamı ve ilişkileri arasında güçlü 

bağlar vardır. Bu anlamda Büveyhîlerin baskısı altında bulunan Abbasî Hilafeti’nin Selçuklularla 

kurdukları ilişkiler ve bu ilişkilerde Selçuklular tarafının dinî-ideolojik konumlanışı ve söz konusu 
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konumlanışa bağlı olarak geliştirdikleri yaklaşımları dönemin toplumsal kurumlarının biçimlenişini 

etkilemiştir. Söz konusu kurumları bu dönemde İslâm toplumlarında beliren din yorumları eksenli 

hizipleşmeler de etkilemiştir. Nitekim Sünnî-Şiî hattında uzlaştırılabilir olmayan inançsal ve siyasal 

ayrışmalar söz konusuydu. Şiîlik, güçlü devletleri vasıtasıyla Sünnî inancı ve toplumu varoluşsal boyutta 

tehdit etmekteydi. Öte yandan Sünnî İslâm toplumundaki içtihat temelli iç ayrışmalar ehl-i Sünnet 

çizgisindeki bir buluşmayı güçlü bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarmıştı. Böylesine güçlü ve büyük/yaygın bir 

ihtiyacın karşılanması ancak güçlü bir devlet varlığı ve onun desteklediği kurumlarla mümkün olabilirdi. 

Genelde Selçuklu medreseleri özelde Nizamiye medreseleri Sünnî İslâm inancının ve toplumunun 

korunması ve güçlendirilmesi hedefine matuf olarak Selçuklu devleti tarafından desteklenerek etkin bir 

planlama ve programlama temelinde yapılandırılmıştır. Medreseler hem dağınık eğitim kurumlarına bir 

yapı kazandırmış hem de eğitim programı ve yöntemi bakımından bir geleneğin şekillenişine katkı 

sağlamışlardır. Okumuşlar’ın (2008: 138) belirttiği üzere, İslâm tarihinde medreseler, eğitimin 

kurumsallaşmasına katkılarıyla öne çıkmanın yanında dinî, toplumsal ve siyasal gelişmelerdeki etkileri 

bakımında da önemli kurumlar olmuşlardır. Nizamiye medreseleri, medreselerin toplumsal ve siyasal 

etkinlikleri açısından bir kırılmayı teşkil etmektedirler. Çalışmada Nizamiye medreselerinin Türk Eğitim 

tarihindeki yeri ve önemi belirginleştirilmeye çalışılacaktır. Bu amaca matuf olarak bu kurumların 

kurulma nedenleri ve amaçları, işleyiş biçimleri ve toplumsal-siyasal işlevleri ortaya konulacaktır  

(Köymen, 1992: 347). Konu tarihsel ve sosyolojik bir yaklaşımla ele alınacaktır.  

Nizamiye Medreselerinin Kuruluşunun Dinî-Toplumsal Dinamikleri 

İslâm dünyasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kurulmasından önce Şiî-Sünnî karşıtlığı 

oluşmuş ve Şiî-Sünnî mücadelesi başlamıştı. Mücadelede Şiîler baskın durumdaydılar. Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun kurulması ve İslâm dünyasının önemli bir kısmında egemen olması İslâm âlemi 

üzerindeki Şiî hâkimiyetinin kırılması bakımından önemlidir. Bu süreçte medreseler Şiî propagandasına 

karşı Sünnî İslâm inancının donanımlı savunucularının yetiştikleri okullar olmuşlardır (Köymen, 1992: 

356). Aynı zamanda Şiîlikteki dârü’l ilimlerin karşılığı olmaları bakımından Sünnî İslâm’ın ideolojik 

kaynaklığını yapmışlardır. 

Şiilik, Emeviler tarafından gasp edilen iktidarın ehl-i beytin hakkı olduğu düşüncesinde 

temellenen bir hareketti. Bu hareket zamanla başlangıcındaki durumundan uzaklaşmış, yönetimi ele 

geçirmeye yönelik siyasal bir dava haline dönüşmüştür. Nitekim Hz. Ali’nin soyu ve Mehdi inancı ile 

kurulan bağ üzerinden üretilen ideoloji ile siyasal liderler çıkarmışlar ve devletler kurmuşlardır. Karmati 

Devleti, Fatımi Devleti (909) ve Büveyhi Devleti (945)  Şiilerin kurdukları devletlerdendi. Bunlardan  

Büveyhilerin Bağdat, Irak, güney ve orta İran ve Umman egemenlikleri Abbasi Halifeliğini işlevsiz 

kılmıştır. Abbasilerin Büveyhilerin baskısı konusunda Selçuklu Sultanından yardım istemesi üzerine, 

Tuğrul Bey, Bağdat’a gelmiş ve Büveyhiler hâkimiyetine son vermiştir  (Okumuşlar, 2008: 139). 

Selçukluların Bağdat’a girmeleri, ehl-i sünnet üzerindeki Şii baskısını kırmıştır. Bu olay ehl-i sünnet 
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Şiîlik mücadelesinde ehl-i sünnetin üstünlüğünün başlangıcı kabul edilmektedir (Kazıcı, 1991: 229). 

Bundan sonra siyasal ve toplumsal alanda örgütlü Sünnî oluşumlar dikkat çekmiştir. Medreseler bu 

oluşumların en dikkat çekenlerindendir. 

Van Berchem’e göre, V./XI. yüzyılda medrese mütevazi, şahsî, husussî ve bağımsız 

niteliklerinden sıyrılarak “hükümet tarafından kurulup idare edilen, siyasi eğilimleri olan bir devlet 

müessesesi” haline gelmiştir. Ona göre böylesi bir dönüşüm “…. Hilafetin düşüşü, Sünni tepki ve Moğol 

hanedanlarının ortaya çıkışı” nedenlerine bağlı olarak gelişmiştir. Berchem, IV./X. yüzyıldaki Sünni 

tepkinin iki kaynağa yönelik geliştiği düşüncesindedir: Şia bidati ve Serbest Mutezile felsefesi (Aktaran 

Makdisi, 2004: 420). Bunlardan Şia ile daha açık ve somut araçlarla mücadele edilmiştir. 

Öte yandan Tuğrul Bey zamanında Abbasî Halifeliği’nin otoritesinin zayıflaması ve Şiî 

Büveyhoğullarının baskısına maruz bulunması, Halifelik Selçuklu ilişkilerinin biçimlenmesine olduğu 

kadar Selçukluların dış politikalarının tatbikine katkı sağlamıştır. Nitekim Tuğrul Bey, Büveyhoğulları 

hâkimiyetine son vermekle Şiîlik sorununu çözmüş olmanın yanında Halifelik üzerinde düzenleyici etkiye 

sahip olmuştur (Kuşçu, 2010: 648). Böylece Selçuklu siyaseti Sünnî siyasetin başat kaynağı konumuna 

yükselmiştir. 

“Mısır’da, Sicilya’da, güney İtalya’da ve Hicaz’da” egemen olan Fatımîlerin Suriye’yi, İran’ı, 

Irak’ı hâkimiyetleri altına almak siyasetleri nizâmiye medreselerinin kuruşundaki temel nedenlerdendir. 

Öyle ki, söz konusu siyasetlerine yönelik Fatımîlerin, Kahire’de açtıkları Dârü’ilim’den ve Ezher’den 

yetişen davetçiler, Fatımî iktidarın Mısır’da yerleşmesini pekiştirmenin yanında Şiîliğin Suriye’deki, 

İran’daki ve Irak’taki yayılışına katkı sağlamışlardır (Talas, 2000: 29-30). Yine ilmin gelişmesi 

gayesinden ziyade Fatımîlerin siyasal gayelerinin güçlü araçları olan mezhep propagandacılarını 

yetiştirmeyi amaçlayan el-Ezher Şiîlik propagandasının merkezi olmuştur (Ocak, 2009: 1624). Fatımîlerin 

bu siyasetlerine Selçuklular medreseler kurmak şeklinde mukabelede bulunmuşlardır. 

Dolayısıyla Büyük Selçuklu imparatorluğundaki medreseleşme faaliyetleri temelde şiîlik ve diğer 

rafizî anlayışlarla mücadele etmek zorunluluğundan kaynaklanmıştır. Şiîlik ve rafizîlikle mücadele 

başlangıçta “ … devrin sünnî fakihleri, hukuk bilginleri için tahsisat ayırmak, zâhidler için imâretler 

açmak suretiyle devlete bağlı bir manevî kuvvet cephesi teşkili” şeklinde yapılırken “büyük ilim ocakları 

medreselerin kurulması ile, imparatorluk ölçüsünde kadrolanan bir öğretim sistemi” (Kafesoğlu, 1992, 

115)  üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 

Nizamiye medreselerinin kuruluşu öncesi dönemde bir dönem Abbasîlerin resmi mezhebi olmuş 

ve mensubu olan âlimler ve siyasiler tarafından desteklenerek güçlendirilmiş olan mutezile ile Eşariler 

arasında kavgaya varan karşıtlık bulunmaktaydı. Söz konusu karşıtlığa dönemin güçlü grubu Ehl-i Hadis 

ile mutezilenin din yorumundaki keskin ayrılık da eklemlenmişti. Böylesi bir tabloda Nizamülmülkün sıkı 

bir Eşari olması anlamlıdır. Dini anlayışlar ve yorumlar arasındaki keskin kopukluklar toplumsal açıdan 
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mutedil bir dini anlayışın geliştirilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Böylesi bir ihtiyacın nizâmiye 

medreselerinin oluşturulmasında etkili olduğu değerlendirilebilir (Okumuşlar, 2008: 143). Bütün 

bunlardan farklı siyasal ve dinî-toplumsal etkenlerin nizâmiye medreselerinin oluşturulmasına kaynaklık 

ettiği anlaşılmaktadır. 

Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Amaçları  

Nizâmül-Mülk zamanının dinî-siyasal durumu dönemin dinî-ideolojik yapısının, bağlı olarak da 

dinî-siyasal gelişmelerinin seyrinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Onun döneminde Mısır, Sicilya, 

Güney İtalya ve Hicaz’ın kuzeyi Fatımîlerin egemenliği altındaydı.  Bu yerler arasında Mısır’ın Fatımî–

Şiî kimliğini temsil etmek açısından özel bir önemi vardı. Suriye, Irak ve İran ise, Fatımîlerin ideolojik ve 

siyasal egemenlik kurmak istedikleri alanlardı. Fatımîlerin buralarda Şiîliği yaymak için Şiî din adamları 

görevlendirdikleri bilinmektedir. Nitekim Selçuklu ülkesi Şiî propagandası ile çalkalanmaktaydı. 

Tehlikenin farkında olan Selçuklular, kurumsal tedbirler almak yolunu tutmuşlardır (Talas, 1995: 595-

602). Kurumsal tedbirlerden maksat, Şiî davetinin merkezi dinamiğini teşkil eden Dârü’l ilimlere karşılık 

gerçekleştirilen eğitim kurumsallaşmasıdır. Nitekim Şiî Fatımîlere karşı Selçuklu İmparatorluğunun ve 

siyasal duruşunun öneminin farkında olan Nizamülmülk, sürdürülen mücadelenin mutlak bir başarıya 

dönüşmesi için Bağdat’ta Nizamiye medresesini kurmuştur. (1066) Dolayısıyla nizâmiye medreselerinin 

öncelikli kuruluş amacı Şiî dâîlerine karşı Sünnî İslâm akîdesini ilim ve tedris vasıtasıyla halk arasında 

yerleştirmek ve yaymaktır. Bu bakımdan Sünnî İslâm toplunun inançsal zeminini korumanın ve 

güçlendirmenin medreselerin temel misyonu olduğu değerlendirilebilir. 

Turan (1997: 332) Selçukluların medreseler aracılığıyla bir yandan ilmi koruyup yüceltmeyi; öte 

yandan Şiî Fatimîler tarafından yönlendirilen Sünnîlik aleyhtarı propagandaya karşı güçlü bir irfan ordusu 

oluşturarak Sünnî İslâm toplumunu ve Selçuklu Devleti’nin yapısını pekiştirmeyi amaçladıklarını 

belirtmiştir. Koşut olarak Kazıcı (1991: 231), Selçuklu medreselerinin ilmin gelişmesine katkı sağlamak, 

ilim adamlarına maaş bağlayarak devletin yanında tutmak, Fatimîler’in Şiîlik propagandalarına ve diğer 

Rafizî telakkilere karşı Sünniliğin savunulmasının araçlarını oluşturmak amaçlı kurulduğunu ifade eder. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, İslâm tarihinde Selçuklular zamanı Sünnî İslâm akîdesinin korunması 

bakımından özel bir dönemdir; zira, Şiî yayılmacılığının baskısı karşısında Sünnî İslâm inancının ve 

Sünnî İslâm toplumunun korunması bu dönemde gerçekleşmiştir. Sünnî İslâm’ın ideolojik anlamda 

Selçuklu Devleti’nde bedenleşmesi ile gerçekleşen karşı duruş İslâmî gelişmenin ve fethin sonraki 

dönemlerinin seyrini güçlü şekilde etkilemiştir.  

Nizâmiye medreseleriyle yalnız Şiîlik kaynaklı ifsadla mücadele edilmemiştir. İnançsal ve 

toplumsal ifsad potansiyeli olan Sünnî İslâm içi oluşumlarla da mücadele amaçlanmış ve edilmiştir. 

Mutezile kaynaklı akılcılık ve Hambelilik kaynaklı gelenekçilik nizâmiyelerin  mücadele hedefleri 

arasındaydı. Goldziher, Sünniliği yeni ve eski şeklinde tasnif eder. O, yeni Sünnilik olarak gördüğü 
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Eşariliğin, aşırılıklar olarak gördüğü Mutezile akılcılığı ve Hanbeli gelenekçiliği karşısında başarılı 

olduğunu düşünür. Goldziher, Şafiîlerin itikatta Eşarî oluşlarından ve nizâmiye müderrislerinin Eşari 

kelamı öğretmekle görevli olmalarından hareketle nizâmiye medreselerinin kamu kurumları olduklarını 

ve Eşariliğin de devlet teolojisi olduğu görüşünü ileri sürer (aktaran Makdisi, 2004: 424). Buradan 

Nizamiye medreselerinin devlet teolojisinin oluşturucu aracı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Medreselerin ekonomik imkânlarıyla devlet yüksek eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya 

çalışmıştır. Nizâmiye medreseleri ile o dönemde üst toplumsal kesimlere özgü olan yüksek eğitim yoksul 

kesimler için de mümkün kılınmıştır. Nitekim öğrencilere burs verilmiş ve medresede barınmaları 

sağlanmıştır. Böylece onlar geçim kaygısından kurtulmuşlar ve ilme yoğunlaşabilmişlerdir. Öğrencilerin 

ekonomik ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması o dönem için oldukça ileri bir uygulamadır (Köymen, 

1992: 355, 375) . Kabiliyetlerin topluma ve devlete kazandırılması bağlamında Muhammed Gazali’nin ve 

Ahmed Gazali’nin Selçuklu medreselerinin imkânlarıyla mümkün olan yetişme hikâyeleri anlamlıdır 

(Köymen, 1992: 375-376). Medreselerin devlete bağlı ve onun denetiminde faaliyet göstermesi 

medreselerin amaçları ile devletin amaçlarının ve ihtiyaçlarının uyumlulaştırılmasını gerektirmiştir. 

Dolayısıyla devletin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanların yetiştirilmesi medreselerin amaçları 

arasındaydı. Devlet bürokrasisinde yer alacak bu insanların karakter çerçevesi medreselerin kuruluş 

amaçları temelinde şekillenen Sünnî İslâm hukuku ideallerine uygun, devlete ve topluma sadakatle bağlı 

bir insan tipolojisidir. 

Belirtildiği üzere Selçuklular, “Buveyhîlere, Alevîlere, Fatımîlere ve daha sonra Haşhaşîlere karşı 

halifenin müttefiki olmuşlardır”. Bu nedenle fakihler, Selçukluları dinî ve hukukî alanda 

desteklemişlerdir. Bu destekleri onların güçlü diplomatlar haline gelmelerini sağlamıştır. Sahip oldukları 

ahlakî güç, yönetim kademelerinde etkili olmalarını getirmiştir. Öyle ki, soyut hukuksal meselelerden 

“Fatımî hilafetinin meşruiyetine” oradan “Abbasîlere bey’at”e kadar her konu kendilerine sorulur 

olmuştur (Aktaran Makdisi, 2004: 420-422). Hatta nizâmiye hocaları dinî-toplumsal saygınlıkları 

nedeniyle toplumlar ve sultanlar arasındaki sorunların çözülmesinde ve toplumsal-siyasal etkileşimlerde 

etkin görevler üstlenmişlerdir. Böylece diplomasi nizâmiye hocalarının görev alanlarından olmuştur 

(Talas, 2000: 49-50). Nizâmiyeden devlet bürokrasisinde görev yapanlar hocalardan ibaret değildi. 

Bialakis devletin yüksek nitelikli bürokrat ihtiyacın nizâmiye medresesi mezunlarından karşılanmıştır 

(Köymen, 1992: 355, Kafesoğlu, 1992: 116) . Bağdat Selçuklu Medresesi’nin ilk hocası olan Ebu İshak 

Şirazî’nin elçi olarak Melik Şah nezdinde Nişâpur’a giderken uğradığı hemen her şehirde Selçuklu devleti 

bürokrasisinde çalışan öğrencileriyle karşılaşmasına (Köymen, 1992: 377) dair kayıtlar nizâmiyelerin 

siyasal işlevlerini ortaya koyucudur.  Öyle anlaşılmaktadır ki Nizamülmülk ulemayı desteklemekle hem 

geniş bir bağlılar kesimini hem de ulemanın toplumsal nüfuzunu yanına almıştır. Ayrıca öğrenciler 

genellikle devam ettikleri ve destek gördükleri kurumun mezhebinin görüşlerinin benimsemişlerdir. 
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Dolayısıyla Nizâmülmülk, öğrencileri desteklemekle kurumu ve kurumun temsil ettiği mezhebi 

desteklemiştir (Makdisi, 2004: 77).  

Nizâmiye medreselerinin kuruluş amaçlarını fakir öğrencilerin eğitilmesi; özellikle de yüksek 

eğitim kurumlarında eğitilmeleri, devletin mülkî teşkilatında ihtiyaç duyulan kalifiye elemanların 

yetiştirilmesi, Sünnî İslâm’ı ve toplumu Sünnî İslâm dışı inançlara ve ideolojilere karşı savunmasını ve 

güçlendirilmesini üstlenecek kadroların yetiştirilmesi ve en genel anlamda devletin bekasının sağlanması 

şeklinde tespit etmek mümkündür (Köymen, 1992: 355-356). Daha muhtasar olarak ifade olunacak 

olursa; Nizâmü’lmülk, nizâmiye medreseleri vasıtasıyla iki amacı gerçekleştirmek istemiştir: Şiî-Batınî 

mezheplerini yıkmak ve Şiîlerin ve Batınîlerin bulundukları devlet makamları için liyakat sahibi Sünnîler 

yetiştirmek (Talas, 2000: 11). Dolayısıyla nizâmiye medreseleri biri dinî-ideolojik diğeri siyasî-bürokratik 

iki ihtiyacın karşılanması amacına matuf olarak oluşturulmuş eğitim müesseseleridir. 

Nizâmiye Medreselerinde Eğitim 

Nizâmülmülk’ün eğitim kariyeri siyasal duruşunun ve din-toplum politikasının anlaşılmasına 

katkı sağlayıcıdır.  Onun asıl adı Ebu Ali Hasan b. İshâk et-Tusî’dir. El-Atabek ve Nizâmülmülk 

lakaplarıyla tanınmıştır. Tus Şehri’nin Radagân Köyü’nde doğmuştur. Küçük yaşta annesini kaybetmiştir. 

Kur’an-ı Kerim eğitimini babasından almıştır. Diğer din ilimlerini Tus’da öğrenmiştir (Talas, 2000: 34). 

O, büyük bir siyaset adamı olmanın yanında derin bir din âlimiydi. Tus’da başladığı eğitimini “İsfehan’da 

Müslim b. Muhammed Abîd, Neysabur’da Ebu Kasım Kuşeyrî ve Bağdad’da Ebu Hattab Ömer Baytar’a” 

öğrenci olarak geliştirmiştir. Hadis dersleri yapması ve öğrencilerinin tanınmışlığı onun ilmî derinliğini 

ortaya koymaktadır. Siyaset ilmini ise, İbn Şâdân’dan öğrenmiştir (Talas, 2000: 36). Nizâmülmülk’ün 

temel İslâm bilimlerinde büyük bir donanıma sahiptir. Âlim sıfatını hak eden söz konusu birikimi onun 

toplumsal ve siyasal konumlanışının temel dinamiğini teşkil etmiştir. Ailesinin statüsünün döneminin 

yüksek kültür çevreleri ile etkileşimini mümkün kılması onun dinî-toplumsal ve siyasal olayları doğru 

okumasına ve isabetli kararlar vermesine katkı sağlamıştır. Nitekim onun öncülüğünde Selçuklu 

Devleti’nin Sünnî İslâm kimliği ve ideolojisi pekişmiştir. Öyle ki Nizâmülmülk, Harîcileri İslâm’ın ve 

devletin en büyük düşmanı görmüştür. O, Haricîlerin İslâm Dini adına hareket eder göründüklerini; fakat, 

fiillerinin İslâm’ın emirlerinin ve yasaklarının dışında, kafirlerin eylemlerinden olduğunu, isyan ve fitne 

için fırsat kolladıklarını vurgulamıştır. Nizâmülmülk devletin selameti adına Haricîlerin çıkardıkları 

isyanları ve karışıklıkları ortaya koyarak onların gerçek yüzünü göstermeye çalışmıştır. Onların devlet 

için arz ettikleri tehlikeler hakkında sultana nasihatlerde bulunmuştur (Nizamülmülk, 1981: 257-324). O, 

siyaset olarak temelde dinî alanda ahaliyi Sünnî akideler etrafında toplama politikası gütmüştür. Bu 

politika çerçevesinde ilkin ülkeyi terk etmek durumunda kalan Abu’l Kasim Kuşayrî, İmam al Haramaya, 

Abu’l-Maalî Cuvaynî gibi din ve irfan adamlarının ülkeye dönüşlerini temin etmiştir. Onun döneminde 

Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasî ve dinî rakibi/düşmanı Şiî Mısır Fatimî Devleti idi. Dolayısıyla 

Nizâmül-Mülk’ün imparatorlukta Sünnî İslam’ı güçlü kılmak siyaseti ile Selçukluların Şiîliğin temsilcisi 
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ve Şiî- Batınî akîdenin yayıcısı Fatimîlere karşı siyasî duruşları uyuşmaktaydı (Kafesoğlu, 1964: 329-

332). Böylesi bir uyuşma Selçuklu din-toplum politikasının Nizâmülmülk’ün görüşleri ekseninde 

biçimlendirilmesini mümkün kılmıştır. “Nizâmülmülk’e göre, din adamları ordusu imparatorluk 

ordusundan daha kıymetlidir. Zira, hükümdar ve ordu onların himayesindedir; onların dualarıyla 

yaşamakta ve başarı sağlamaktadırlar” (Köymen, 1992: 352). Böylesi bir düşüncenin kılavuzluğunda 

Selçuklularda eğitim öğretim faaliyetleri sistematik bir yapıya kavuşturulup devlete bağlanmıştır. Şiî-

Rafizî fikir akımlarına yönelik etkili fikrî mücadele yapılabilmesi adına Sünnî fakihlere geniş imkânlar 

sunulmuş, devlete yüksek sadakatle bağlı büyük bir irfan ordusu teşkil edilmesi yoluna gidilmiştir 

(Seyithanoğulları vd., 1988: 208). Turtuşî’ye göre, Selçuklu sultanı Nizâmülmülk’e büyük hazineler tahsil 

etmiştir. O bu imkânları farklı toplumsal kesimlerin sultana bağlılığını sağlamada ve yeteneklerin devlete 

hizmete sevkinde kullanmıştır. Bu anlamda “Nizâmülmülk, tamamiyle dinî kalkınmaya önem vermiştir. 

Böylece o, dinî hukuk ile uğraşanlar (fukaha) için dârü’l-ilimler kurmuş, öğrenciler için medreseler inşa 

etmiş, zâhidler ve dervişler (fukara) için rıbatlar kurmuştur. Nizâmülmülk …onlar için maaşlar (cerâyât), 

elbiseler, nafakalar tahsis etmiştir; ilim tahsil edenlere bunlara ek olarak kâğıt ve mürekkep de vermiştir” 

(Aktaran Köymen, 1992: 350). Selçuklu Devleti’nin desteği ve sağladığı imkânlarla Nizâmülmülk, 

Bağdad, Belh, Nişâpur, Herat İsfahan, Basra, Merv, Âmül(Taberistan ve Musul şehirlerinde medrese 

yaptırmıştır (Aktaran Çelebi, 1998: 85, Kafesoğlu, 1992, 115-116, Aktaran Köymen, 1992, 358). Bununla 

birlikte ne nizâmiyeler ilk medreselerdir ne de medreseler İslâm’ın ilk eğitim kurumları olmuşlardır. 

İslâm eğitimi mescitlerde başlamıştır.  

Mescitlerin İslâm’ın ilk dönemlerinde ve medreselerin kurulmasından sonra uzunca bir dönem 

birer yüksekokul (college) işlevi gördükleri bilinmektedir. Mescitlerde İslâm ilimlerinin yanında edebiyat, 

narf ve nahiv gibi ilimler okutulmuştur. Mescitte ders veren hoca genellikle imamlık vazifesini de yerine 

getirmiştir (Makdisi, 2004: 62-66, Çelebi, 1998: 71-80). Mescitlerde ders alan öğrencilerin barınma 

ihtiyacının mescit yanına yapılan bir han ile karşılanmasıyla mescit-han kurumu ortaya çıkmıştır. Bu 

kurumlar IV./X. yüzyılın en yaygın eğitim kurumları olmuşlardır. Eğitim kurumlarının bir sonraki 

aşaması medreselerdir. Medreseler, V./XI. yüzyılın yaygın kurumlarıdır. Nizâmiye medreselerini İslâm 

dünyasında IV./X. yüzyılda Bedr b. Hasaneveyh el Kürdî tarafından yaygınlaştırılan mescit-han 

kompleksinin geliştirilmiş şekli olarak değerlendirmek mümkündür (Makdisi, 2004: 72-76). Böylesi bir 

değerlendirmenin mümkün olması medreselerin nizâmiyelerle başlaması anlamına gelmemektedir. 

Nitekim Selçuklulardan önce medreselerin varlığı bilinmektedir (Talas, 200: 24-26, Çelebi, 1998: 295-

296). Sâmânoğulları ve Gazneliler döneminde özel okullar niteliğinde medreseler kurulmuştu. (Köymen, 

1992: 347) .  Selçuklular zamanında ise, başta hükümdar olmak üzere, devlet adamları medreseler 

kurmuşlardır (Aktaran Köymen, 1992: 349) .  Nizâmiye medreselerini farklı kılan nitelikleri, Alp 

Arslan’ın izniyle bütün imparatorluğu kapsayan bir proje çerçevesinde devlet bütçesiyle yapılmış devlet 

kurumları olmalarıdır (Köymen, 1992: 353-354).  Dolayısıyla nizâmiyeler medreselerin gelişmiş 

şekilleriydi. Burada gelişmişlikte kavramı sistemleşmeyi ve kurumsallaşmayı ifade etmektedir. Öyle ki, 
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Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında düzensiz ve özel nitelikli eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, bir 

programa bağlanmış ve devlet himayesine alınmıştır. Bu durum İslâm dünyasındaki eğitim öğretim 

faaliyetleri için bir kırılma noktası teşkil etmiştir (Kafesoğlu, 1992, 115). Sistemleşme ve kurumsallaşma 

benzerlerinin oluşturulmasına imkân vermiştir. Nizâmiye medreseleri ağı böylesi bir yapılaşmadan 

geliştirilmiştir.  

Nizâmiye medreseleri, kuruluş gayeleriyle ilişkili yüksek bir planlamaya bağlı olarak 

oluşturulmuş ve işletilmiştir. Bu bağlamdan olmak üzere; ilkin, medreselerin kurulacağı şehirler kuruluş 

amacı gözetilerek belirlenmiştir. Nitekim ilk medrese Abbasi Hilafeti’nin merkezi Bağdat’a kurulmuştur. 

Daha sonra Selçukluların merkezi olan Belh şehrine ve Şiîliğin baskın olduğu Nişapur ve Taberistan 

şehirlerine medrese kurulmuştur.  İkinci olarak medreselerde ders verecek âlimler büyük bir titizlikle 

belirlenmiştir. Nitekim birçok medrese Nizamülmülk’ün bizzat ziyaret edip istişarede bulunduğu âlimler 

için kurulmuştur. Örneğin Bağdat Nizamiyesi Nizâmülmülkün Ebu İshâk eş-Şirazi ile görüşmesinden 

sonra ve onun için kurulmuştur. Yine Nişapur Nizamiyesi’nin Nizâmülmülkün el-Cüveyni ile 

görüşmesinden sonra ve onun için kurulduğu bilinmektedir. Üçüncü olarak, medrese müfredatı ve eğitim 

yöntemi kuruluş amacına matuf olarak belirlenmiştir. Nizamülmülk’ün bağlılığının da etkisiyle fıkıhta 

İmam Şafiî’nin, itikatta Ebu’l Hasen el-Eşari’nin görüşleri nizamiye müfredatında esas alınmıştır. Son 

olarak medreselerin işleyişlerinin aksamaması adına onlara geniş maddi imkânlar sunulmuştur. Söz 

konusu imkânlar vakıf gelirlerinden elde edilmiştir (Aktaran Okumuşlar, 2008: 144-145). Vakıf 

gelirlerinin büyüklüğü medreselerin sahip olduğu imkânlar konusunda fikir vericidir. Örneğin “ … 

Bağdat Selçuklu medresesi’nin vakıf gelirleri ….  Irak Selçuklu devleti hükümdarlarından Mahmud’un 

saltanatı zamanına rastlayan 1129 yılında 80.000 dinara yükselmiştir. Bu paranın ancak %10’u 

sarfedilebiliyordu.” (Aktaran Köymen, 1992: 363) .   

Vakıflardan sağlanan gelirler eğitimin maddî bağlamı kadar yapısal yönünü de etkilemiştir. Bu 

anlamda eğitim vakıfları, eğitim kurumlarının sürekliliğini, yani, kurumun yardımda bulunanın ömrü ile 

sınırlı olmamasını, sağlamıştır. Ayrıca vakıf müessesinin doğası eğitim kurumunun vâkıfın şahsından 

bağımsızlaşmasını getirmiştir (Makdisi, 2004: 73). Aynı zamanda vakıflar sağladıkları ekonomik 

muhtariyet ile ilmî özerkliğe önemli katkılarda bulunmuşlardır (Akt. Kazıcı, 1991: 221). Kısaca dönemine 

göre oldukça büyük bir yenilik olan medrese vakıfları, Selçuklu medreselerinin özgün nitelikleri 

olmuştur. Vakıf gelirleri sayesinde medreseler, malî, ilmî ve idarî bağımsızlığa kavuşmuşlardır. Medrese 

binasının ve kütüphanesinin imkânları, müderrislere ve yardımcılarına verilen yüksek maaşlar ile 

öğrencilere verilen burslar gibi ilmî gelişmeyi desteleyen dinamikler vakıf gelirleriyle varlık bulmuşlardır 

(Köymen, 1992: 362, Kafesoğlu, 1992, 115). Nizâmülmülk medreselerine kurduğu zengin kütüphaneler 

özellikle önemlidir. O kitap sahiplerini ve âlimleri kitaplarını kütüphanesine bağışlamaları konusunda 

teşvik etmiştir. Vakıf gelirleri ve bağışlarla oluşan zengin kütüphane medrese öğrencilerini ilim 
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seyahatlerinden kurtarmıştır (Talas, 2000: 51-53-54).  Dolayısıyla Türk-İslâm eğitim tarihinde özgün bir 

nizâmiye geleneğinden söz edilebiliyorsa, bu, öncelikle vakıf müessesesinden kaynaklanmıştır. 

Nizâmiye medreseleri yönetim ve işleyiş bakımından da karakteristik niteliklere sahipti. 

Değinildiği üzere nizâmiye medreseleri Şafiî mezhebinden âlimler için yapılmıştı. Dolayısıyla medreseye 

atanacak müderrisler genellikle önceden belirlenmiş oluyordu. Müderris ve personel seçimini döneminde 

Nizâmü’lmülk yapmıştır. Buradan müderrislerin medrese çalışanlarını belirleme yetkisinin olmadığı 

anlaşılmaktadır (Köymen, 1992: 364-365).  Zaten Nizâmülmülk ve sülâlesi Bağdad Nizâmiyesi’nin şeref 

yöneticileriydi. Nizâmülmülk’ün vefatından sonra haleflerince atanan “Nâib”ler müesseseyi 

yönetmişlerdir (Talas, 2000: 55). Nizâmiyeye müderris olmada belirleyici ilke Şafiî mezhebine bağlılıktı. 

Bu ilke öylesine bağlayıcıdır ki, Şafiî mezhebinden olmayan bazı âlimler nizâmiye kürsüleri için mezhep 

değiştirmişleridir (Talas, 2000: 48). Nizâmiye müderrisliği için gösterilen söz konusu durum medreselerin 

toplumsal-bilimsel kıymetliliğini ortaya koyucu olması bakımından anlamlıdır. Ayrıca medreselerin 

yönetimleri konusunda bir tekelleşmeyi işaret etmektedir.  

Nizâmiye medreseleri müfredatına gelince, medreselerin kuruluş dönemlerinde pozitif bilimler 

çerçevesine giren Tıp ve astronomi gibi bilimlerin şifahanelerde ve rasathanelerde öğretilmesi 

medreselerin din ilimlerine yoğunlaşmalarında etkili olmalıdır. Dolayısıyla Nizâmiye medreselerinde 

nakli ilimler (Kur’an-ı Kerim, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Kelâm) ağırlıklı bir eğitim yapılmaktaydı. Nakli 

ilimlerin yanında “müspet, lisanî ve felsefî ilimler” de okutulmaktaydı. Tıp, Matematik, Astronomi, 

Tabiiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Mantık, Felsefe derslerinin tahsili yapılmaktaydı 

(Şanal, 1999: 124; Kazıcı, 1991: 220; Güven, 1998: 139). Turan  (1997: 333), Selçuklularda yüksek İslâm 

ilimlerinin yanında pozitif bilimlere de yer verilen medreseleri ve nizâmiyeleri büyük yerleşim yerlerinde 

olanlarla sınırlamaktadır. Talas’a göre ise, (2000: 51)  Eşarî âlimlerinin reddetmeleri nedeniyle nizâmiye 

medresesi programında genel felsefe ve metafizik yer almamıştır. Programda yer alan, öğretimi yapılan 

konular şunlardır: Kur’an ve Kur’an ilimleri, Hadis ve ilimleri,  Şafiî usulü fıkhı ve Eşarî kelamı, Şafiî 

fıkhı, Arapça ve ilimleri, Adâb ve kısımları, Riyâdiyât ve ferâiz (aritmetik ve mirasın taksimiyle ilgili 

ilim).  

Nizâmiye medreselerinde yüksek seviyede bir eğitim yapılmaktaydı. Böylesi bir eğitim ancak 

donanımlı müderrislerle mümkün olabilirdi. Nitekim dönemin seçkin bilim insanları nizâmiyelerde 

müderrislik yapmışlardır (Çelebi, 1998: 199-201).  Dönemin büyük âlimlerinden Ebu İshâk Şirazî’nin 

Bağdad Nizâmiye Medresesi’nin ilk müderrisi olması (Köymen, 1992: 359-361; akt Kazıcı, 1991: 230) ve 

yine Muhammed b. Muhammed el Gazâlî Bağdad Nizâmiye Medresesine baş müderrislik yapmış  

(Muhammed b. Muhammed el Gazâlî, 2009: 16-17) olması bu konuda fikir vermektedir.  

Eğitim yöntemi konusunda nizâmiyeler devirlerine göre çok ileri bir anlayışı temsil etmişlerdir. 

Mesela nizâmiye medreselerinde müderrisler öğrencilerin ilmî durumlarının yanında sosyal ve ekonomik 
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durumlarıyla, hatta özel yaşamlarıyla da yakından ilgilenmişlerdir (Köymen, 1992: 374).  Böylesi bir 

ilgilenme öğrencilerin kişisel özelliklerine ve sorunlarına yönelik bir eğitimi mümkün hale getirmiştir. 

Yöntem konusunda merkezi bir dayatma söz konusu olmayıp hocanın ve öğrencinin durumuna ve dersin 

niteliğine uygun bir yöntem konusunda hocalar özgür bırakılmışlardır. Bu anlamda nizâmiye 

medreselerinde hocalara herhangi bir metot telkin edilmemiştir. Her hocanın kendi yöntemini takip ettiği 

(Talas, 2000: 51-52) bir anlayış benimsenmiştir.  

Nizamiye Medreselerinin Eğitim Tarihindeki Önemi 

Nizâmiye medreseleri, müderrisleri maaşlı ve erzaklı, parasız eğitim yapan, zengin bir 

kütüphaneye sahip, belirli bir program çerçevesinde eğitim yapan kurumlar şeklinde oluşturulmuşlardır 

(Seyithanoğulları vd. 1988: 208). Böylesi bir yapılanma ile memleketin her köyünde ve kentinde 

Müslümanların eğitimi sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca nizâmiye sistemiyle İslâm âleminde sürekliliği 

olan eğitim tesis edilmiştir (Çelebi, 1998: 296). Nizâmiye medreseleri vasıtasıyla kurumsallaşmış, yapısal 

anlamda örgütlü, hedefi yönelik olarak planlanmış bir eğitim örgütlenmesi ilk defa gerçekleştirilmiştir. 

Nizâmiye medreselerinden önce de İslâm dünyasında düzenli okullar vardı. Bu okullarda 

öğrencilere burs, hocalara maaş ve lojman verildiği de bilinmektedir. Böyle olmakla birlikte bu 

müesseseler özeldi ve özel okulların sınırlılıklarını taşımaktaydılar. Oysa nizâmiye medreseleri vakıfları, 

eğitim kadrosu ve imkânlarıyla büyük bir halk medresesiydi. Özel okullaşma ile kıyas kabul etmeyecek 

üstünlüklere sahipti. Ayrıca nizâmiye medreselerinden önceki özel medreseler, özel bir gayeye ve ideale 

bağlı değillerdi. Nizâmiyeler ise, dinî bir gayeye matuf olarak, İslâm’ın Eşarî ve Şafiî mezheplerinin 

esaslarını savunabilecek donanımda kişiler yetiştirmek amacıyla, kurulmuşlardır. Nizâmiyeler bu 

nitelikleriyle de, yani, dinî-siyasi ideallere bağlılıklarıyla da kendisinden sonraki medreselere model 

olmuşlardır. Nizâmiyelerin dinî-siyasi ideallere bağlılıkları özel bir programa sahip olmalarını 

gerektirmiştir. Söz konusu gerekliliğin biçimlendirdiği program Irak, İran, Suriye ve Mısır gibi İslâm 

memleketlerinde kurulan medreselerce takip edilmiştir (Talas, 2000: 59-61). Bu medreselerin etki alanı 

sözü edilen memleketlerle de sınırlı olmamıştır. Nizâmiye medreselerinden yetişen âlimler Mağrib’in ve 

Endülüs’ün ilim-kültür hayatı başta olmak üzere toplumsal ve siyasal yaşamında derin etkiler 

bırakmışlardır (Ocak, 2009: 1628-1643). Bu durum medreselerin maddî ve dinî-ideolojik 

yapılanmalarının güçlü oluşu yanında örgütsel ağın işlerliği ile de ilişkilidir. Belirtildiği gibi bu dönemde 

ve öncesinde İslâm dünyasında medreseler bulunmakla birlikte nizâmiyeler, usûl ve program bakımından 

bunlardan ayrılan özgün niteliklere sahiptiler; örneğin diğerlerinden farklı olarak devlete bağlı ve devletin 

teftişinde işleyen muntazam müesseselerdi. Bu durum medrese geleneğinde hem bir ilki hem de bir 

kırılmayı temsil etmiştir (Kafesoğlu 1964: 332). Nitekim Berchem’e göre medreseler, “devletin resmi 

kontrolü altında siyasi bir müessese”di (Aktaran Makdisi, 2004: 421, 422).  Nizâmiye medreseleriyle, ilk 

defa olarak, devlet ve toplum destekli medrese eğitimine geçilmiş, devletin gücü ve meşruiyeti 

medreselere yönelmiştir. Böylece toplumun ve devletin doğasındaki çeşitlilik eğitime yansıtılmıştır. 
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Böyle olduğu içindir ki, nizâmiye medreselerinde farklı düşünceler ve düşünce adamları kendilerine yer 

bulabilmişlerdir.  

Selçuklular zamanında müfrit Şiîlerle Sünnîler arasında olduğu gibi Sünnî mezhepler arasında da 

karşıtlıklar zaman zaman da düşmanlıklar yaşanmıştır. Nizmülmülk, dönemin toplumsal ihtiyaçlarını 

doğru okumuş ve bu ihtiyaçlara uygun olarak Sünnî mezhepler arasında ve mutedil Şiîlere karşı 

tarafsızlık siyaseti gütmüştür (Turan, 1997: 316-317, 326). Onun dinsel yaşam alanında mezhep 

farklılıklarına olan tahammülü nizamiyelerin felsefesinde karşılık bulmuş; farklı bilimler, yaklaşımlar ve 

insanlar bu medreselerin çatısı altında kendilerine yer bulabilmişlerdir. Bu durum nizâmiyelerin devlete 

bağlılıklarıyla tezat teşkil etmesi pahasına bilimsel özerklik mukaddimesi olarak değerlendirilebilir. 

Yine nizâmiye medreselerinde dinî ilimlerin yanında matematik, astronomi gibi pozitif bilimler 

okutulmuştur. Böylesine farklı bilim alanlarının birlikte okutulduğu kurumların Avrupa’da daha geç 

zamanlarda ortaya çıkmış olmasından dolayı Bağdad Nizâmiye medresesi ilk üniversite olarak kabul 

edilmektedir (Kafesoğlu, 1992, 116). Bağdad Nizâmiyesi din ilimleri ile müspet ilimlerin birlikte 

okutulmasının yanında fizikî yapısı, sosyal ve kültürel imkânlarının genişliği bağlamında Avrupa eğitim 

kurumlarının çok sonraları ulaşabileceği bir seviyeyi temsil etmiş olması nedeniyle de dünyanın ilk 

üniversitesi kabul edilmiştir (Akgündüz, 2002: 18; Seyithanoğlu, 1988: 209). 

Döneminde ve sonrasında mimarisi, teşkilâtı ve programı diğer medreseler tarafından örnek 

alınmıştır. Bu anlamda nizâmiye medreselerinin hem kuruluş ideolojileri hem de yapılanmaları ve 

işleyişleri medrese geleneğinin daha sonraki gelişimine yön vermiştir. Nitekim halk arasında taraftar 

bulan batınî inançlara karşı Sünnî İslâm’ın savunusunu ve karşı propagandasını yapabilecek kadrolar 

oluşturmak siyaseti XII. yüzyıl medreselerinin ideolojilerini ve Ortadoğu kentlerindeki yayılışını 

getirmiştir. Yine bu yüzyıl medreselerinin hemen hepsi nizâmiye medreseleri temelinde 

yapılandırılmışlardı; örneğin hepsi yatılı ve yemekliydi (Sakaoğlu, 1993: 16). Bu bağlamda Anadolu 

Selçukluları medreselerinin ve Osmanlı medreselerinin nizâmiye medreselerinin felsefesinden, 

yapılanmasından ve eğitim sisteminden esinlendiği, hatta nizamiye medreseleri modeli temelinde 

şekillenmesinden söz etmek mümkündür. Öyle ki, Bağdad Nizâmiyesi’nin ders programı ve müfredatının 

içeriği Osmanlı medreseleri de dâhil olmak üzere hemen bütün İslâm dünyasındaki eğitim kurumlarında 

uygulanmıştır (Kafesoğlu, 1992: 116). Tarihsel olarak ise, medrese sistemi Selçuklulardan sonra Zengiler, 

Eyyubiler, Memlûklar üzerinden Osmanlılara geçmiştir (Keleş, 2011: 197). Genel olarak nizâmiye 

medreselerinin kendilerinden sonraki medreselere etkilerini iki başlık altında toplamak mümkündür: Plan 

ve amaçlılık. Plan etkisi nizâmiyerin okul olarak planlanmışlık bakımından ilk oluşlarını ve bu durumun 

sonraki medreseler için esas teşkil etmesini belirtirken; amaçlılık, ilk defa olarak eğitimin belli bir 

program temelli ve amca yönelik yapılmasını ifade etmektedir. Bilindiği üzere nizâmiye medreselerinin 

programları Eşariyye ve Şafiî mezheplerinin ilkeleri temelinde ve esaslarının öğretilmense yönelik olarak 

oluşturulmuştu (Talas, 1995: 595-602). Bütün bunlar nizâmiye medreselerinin İslâm dünyasında 
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medreseleşmenin önemli bir aşaması olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca nizâmiye medreselerinin hem 

dönemindeki hem de sonraki dönem İslâm toplumlarındaki medreselere çok yönlü olarak örneklik etmiş 

olması, bu medreselerin anlaşılmasının dönemin olduğu kadar Selçuklular sonrası İslâm toplumlarının 

dinî, kültürel ve siyasal gelişimlerinin seyrinin anlaşılmasına katkı sağlaması bakımından önemli 

oldukları açıktır. 

SONUÇ 

Türk-İslâm eğitim tarihinin önemli kurumlarından olan nizâmiye medreselerinin anlaşılması 

öncelikle dönemin toplumsal ve siyasal koşullarının bilinmesine bağlıdır. Dolayısıyla nizâmiye 

medreselerinin anlaşılması çabası dönemin dinî-toplumsal ve siyasal durumunun bilinmesini içermelidir. 

Böylesi bir girişimde Sünnî-Şiî mücadelesi, mutezile akılcılığı, ehl-i hadis hareketi ile Abbasi 

Hilafeti’nin, Selçuklu Devleti’nin, Fatımîlerin ve Büveyhîlerin dinî-siyasi duruşları çerçevesinde 

nizâmiye medreseleri ele alınmalıdır. Aksi yaklaşımlar kuru malûmatlar olmanın ötesine geçemeyecektir. 

Çalışmada toplumsal-siyasal bağlamıyla nizâmiye medreseleri ele alınmaya çalışılmıştır. Buna göre 

Fatımîlerin propaganda araçlarının ve yöntemlerinin İslâm dünyasının doğusunda medreselerin ortaya 

çıkışının temel dinamiğini teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Şiîlerin “Dar’ul-ilim”lerine Sünnî İslâm 

dünyası, medreseler kurmak şeklinde mukabelede bulunmuştur. Dolayısıyla medreseler, Şiî propaganda 

karşısında Sünnî İslâm akidesi adına donanımlı ve halkı İslâmî gerçekler konusunda aydınlatabilecek 

kadroları yetiştirmek misyonunu yüklenmişlerdir (Kazıcı, 1991: 229). Nizamiye medreselerindeki eğitim 

faaliyetleri İslam dünyasında etkin olan mutezilî ve Şiî anlayışı geriletmiş, eğitim sistemine dâhil ederek 

Sünnî anlayışı güçlendirmiştir. Ayrıca nizâmiye medreseleriyle ehl-i sünnet, müphem bir kavram 

olmaktan çıkmış, Sünnî İslâm inancının farklı yorumlarını kapsayan bir üst kavram haline gelmiştir 

(Okumuşlar, 2008: 147). Nizâmiye medreselerinden yetişen kişiler, insanları Sünnî öğreti temelinde 

eğitmişler, yıkıcı Şiî ve Batınî öğretilere yönelik onları aydınlatmışlardır. Mutezileden sonra Sünnîlik için 

büyük bir tehdit teşkil eden Şiî-Batınî fikirlere karşı Sünnîliği fikren tahkim etmişlerdir. Böylece Şiîlik ve 

Batınîlik tarafından baskılanan Sünnîlik canlandırılmış, İslâm âleminde “Sünnîlik ortak paydasında ortak 

bir düşünce ve hareket zemini” oluşturulmuştur (Ocak, 2009: 1627). Ayrıca nizâmiye medreseleri sistemi 

ile eğitim imkânlarına ulaşma konusunda dezavantajlı olan insan potansiyeli desteklenmiş, toplumun ve 

devletin hizmetine sevk olunmuştur. Medreselerin kuruldukları şehirlerde yüksek bir kültürü temsil 

ettikleri ve yaydıkları kabulünden hareketle İslâm dünyasında ortak bir kültürün oluşmasına ve 

gelişmesine katkı sağladıkları değerlendirilebilir; zira nizâmiye medreselerine İslâm dünyasının hemen 

her yerinden talebeler gelmekteydi ve medrese eğitiminde elde ettikleri donanımı ülkelerine dönünce 

yaymaktaydılar. 

Eğitim bağlamında ise, nizâmiye medreseleri İslâm dünyasında ilk defa eğitimin belirli gayeler 

için örğütlenmiş ve yapılandırılmış bir sistemini örneklemişlerdir. Devlet tarafından desteklenen ve 

devletin gayeleri ile uyumlulaştırılmış gayelere hizmet etmeyi önceleyen bu sistem modern eğitim 
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yaklaşımlarının kıymetlendirdiği anlayışlar muvacehesinde değerlendirilmeyi ve istifade edilmeyi hak 

eder görünmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye'de yabancı okullar 19. yüzyılın başlarında etkili olmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin hemen her 
yerinde yabancı okullar açılmıştır. İngiltere, Amerika, Fransa, Avusturya, İran, Rusya, Almanya, İtalya gibi ülkeler 
Osmanlı Devleti'nin son döneminde okul açmışlardır. Amerika sadece bu yüzyılda 400'ü aşkın okul açmıştır. 
Yabancı okullar ülke içindeki eğitim birliğinin sağlanmasında önemli sorunlara neden olmuştur. Tanzimat, Islahat 
ve Adalet Fermanlarının etkisiyle yabancı okullar rahat hareket edebilme imkânı bulmuşlardır. Bu araştırmada 
Fransız, İtalyan ve Amerikan okullarının öne çıkan özellikleri açıklanarak, yabancı okullar hakkında genel bir 
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Okul, Eğitim, Fransa, İtalya, Amerika 

ABSTRACT 

Foreign schools in Turkey have started to become effective at the beginning of the 19th century. Foreign 
schools have been opened in almost every part of the Ottoman Empire. Countries such as England, America, France, 
Austria, Iran, Russia, Germany and Italy opened schools in the last period of the Ottoman Empire. America has 
opened over 400 schools just in this century. Foreign schools have led to major problems regarding the efforts to 
ensure educational uniformity in the country. With the effects of Tanzimat Edict, Reform Edict and Justice Edict 
foreign schools had the opportunity to act in liberty. In this study, explaining the highlights of French, Italian and 
American schools, a general assessment of foreign schools will be provided. 

Key Words: Foreign Scholl, Education, France, İtaly, America 

 

 

GİRİŞ 

Kavram olarak “yabancı”; toplumun bütününe yabancı, onun dilini bilmeyen ve o toplumun 

dışında kalan kimse olarak tanımlanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde ise yabancı; topluma yabancı insanlar 

olmayıp, misafir ve emanet edilmiş insanlar olarak görülmektedir (Ertuğrul, 2002, 22). Özellikle 

Türkiye’de “yabancı okul” kavramından yola çıkarak yapılacak tespitlerde “azınlık okulu” ve “yabancı 

okulu” kavramlarının karıştırılmaması önemli bir husustur. 
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Azınlık okulları, Osmanlı Devleti’nin içinde yüzyıllardır yaşayan Gayri Müslimler tarafından 

açılmış ve “Osmanlı Millet Sistemi” içinde yönetimsel yerini alan okullardır. Yabancı okullar ise; 

genellikle ülkemizde konsoloslukları bulunan yabancı devletlerin misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde 

açmış oldukları okullardır. Yabancı okullar denildiğinde; öncelikle Amerika ve İngiltere’nin açmış 

olduğu Protestan misyoner okulları, Fransa’ ve İtalya’nın açmış olduğu Katolik misyoner okulları ilk akla 

gelenlerdir. 

Yabancı okullar, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde bile var olan ve bazıları halen daha 

faaliyet gösteren kurumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı Devleti, verilen kapitülasyonlar ve Dünya 

Politikasındaki öncelikleri nedeniyle ilk olarak Fransız Okulları’nın Anadolu’da faaliyet yapmasına izin 

vermiştir. Ardından gerileme ve çöküş sürecinde ise Protestan Amerikan okulları başta olmak üzere diğer 

yabancı okulların açılmasına ve sonra sayılarının bir hayli artmasına izin vermek zorunda kalmıştır. 

Yabancı okulların önemli özelliklerinden birisi Osmanlı son döneminde kurulmaları ve 

birçoğunun hâlâ günümüzde faaliyetlerini sürdürmeleridir. Fakat burada şu ayrımın yapılması önemlidir. 

Yabancı okullar, Osmanlı son döneminde misyonerlik faaliyetleri yapmak için kurulmuş ve bu faaliyetleri 

devletin izniyle rahatça yapabilmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecine girmesinde etkili 

olmuşlardır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte artık yabancı okular Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’nun etkisi ve Türk Milli Eğitimi’nin denetiminde eğitimlerini sürdürmektedirler. Mustafa Kemal 

Atatürk, yabancı okulların misyonerlik faaliyetleri yapmalarına izin vermemek için okulların yasalarla 

denetimini sağlamıştır. Bu nedenle günümüzde devam eden yabancı okullar özel okullardır ve Türk Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müfredatına göre eğitimlerini sürdürmektedirler. Bu nedenle okulların 

geçmişlerini ve günümüzü değerlendirirken bu ayrımın yapılması çok önemlidir. 

Günümüzde yabancı okullar milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu denetlemede 

kullanılan mevzuattan bazıları şunlardır  (MEB Yabancı Okullar, Azınlık Okulları ve Uluslar Arası 

Okullar Denetim Rehberi, 2011 s.68): 

 
1. Lozan Antlaşması (37- 45. maddeler)  
2. Türkiye-Yunanistan 20/04/1951 tarihli Kültür Anlaşması  
3. Türkiye- Yunanistan 20/12/1968 tarihli Atina Protokolü  
4. 6581 Sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun  
5. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  
6. Türk Bayrağı Kanunu  
7. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu  
8. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  
9. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  
10. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği  
11. Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği  
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Yabancı okullar yukarıda değinilen mevzuatlara uygun hareket etmek zorundadır. 

Türkiye’deki Fransız ve  İtalyan Okullarının Özellikleri 

Osmanlı Devleti’nde en erken dönemde okul açan yabancılar Fransızlar olmuştur. Fransızlar 

Katolik misyonerleri, rahip ve rahibeleri ve tarikatları vasıtasıyla Anadolu’da okul açmışlardır. 

Okullarının genel kuruluş amacı Katolik mezhebini yaymak ve Anadolu’da bulunan Katoliklerin eğitim 

işini üstlenmektir. Fransızların kurmuş oldukları okullardan bazıları şunlardır (Haydaroğlu, 1993, 107-

117): 

- 1583 Saint Benoit Fransız Okulu  
- 1842 Saint Pierre Fransız Okulu 
- 1839 Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi 
- 1864 Saint- Joseph Fransız Koleji 

Haydaroğlu’nunda belirttiği üzere Katolik öğretim kurumları olarak faaliyet gösteren bu okullar 

geçmişte önemli bir yere sahip olduğu gibi günümüzde de hala eski düzenlerini koruyarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler (Haydaroğlu, 1993, 117). Günümüzde MEB’in 2015 yılında yayınlamış olduğu özel 

okullar listesine göre devam eden Fransız okulları ise şunlardır (http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-

okullar/icerik/180): 

Özel Saint Michel Fransız Lisesi 
Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 
Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 
Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 
Özel Saint Pulcheri Fransız Lisesi 

Türkiye’de açılan Fransız okullarının önemli özelliklerinden birisi çok eski dönemde açılmış 

olmaları ve hala günümüzde de faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmeleridir. Amaçları Fransız 

kültürünü yaymaktır. Günümüzde Özellikle İzmir ve İstanbul’da bulunan Saint Joseph Fransız Lisesi iyi 

düzeyde eğitim veren ve tercih edilen kurumlar arasındadır. 

İtalyan okullarına bakıldığında ise İtalya 1861 yılında milli birliğini sağlayarak bağımsız 

olmuştur. Yeni kurulan bir devlet olmasına rağmen çok erken dönemde Osmanlı Devleti’nde okul açmayı 

düşünmüştür. Bu dönemle ilgili ortaya çıkan bir özellik yabancı devletlerin gerileme sürecinde olan 

Osmanlı Devletini yayılma alanı olarak görmüş olmalarıdır. Bu nedenle Katolik misyonerlerinin 

faaliyetleri çerçevesinde İtalya da erken döneminde hemen Osmanlı Devleti’ni okulları ile istila etmek 

istemiştir.  

Osmanlı Devleti’nde açılan İtalyan okullarından bazıları şunlardır (Haydaroğlu, 1993, 149): 
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1861 İtalyan Erkek Okulu 

1863 İtalyan İlkokulu (Hatay’da Karma Okul) 

1863 Kurs 

1870 İtalyan Kız Okulu ( Ağahamamı’nda ana ve ilkokul) 

1880 İtalyan Okulu ( Büyükdere’de, Karma Okul) 

1881 Bakırköy İtalyan Okulu (Yedikule’de Karma) 

1884 İtalyan Erkek Okulu (Yedikule Karma) 

1885 İtalyan Erkek Okulu (Beyoğlu) 

1889 Kurs 

1889 Beykoz İtalyan Okulu 

(?) St. Marie Kilise Okulu 

1893 Sacre Cour İtalyan Kız Okulu (Yeşilköy’de) 

1902 İtalyan Erkek Okulu (Büyükdere) 

1903 Guristiniani Okulu (Feriköy) 

1906 San- Pietro İtalyan Kız Okulu (Galata) 

1910-1911 İtalyan Erkek Halk Okulu  

1910-1911 İtalyan Lisesi (Beyoğlu) 

1912 İtalyan Kız Okulu (Kadıköy) 

İtalyan okullarında, Fransız okullarında olduğu gibi ciddi disiplin sağlanmıştır. Günümüzde de 

devam eden İtalyan okulları şunlardır (http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-okullar/icerik/180): 

Özel İtalyan Ana ve İlkokulu (İzmir) 

Özel İtalyan Lisesi (Beyoğlu) 

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi (Beyoğlu) 

Görüldüğü üzere İtalyan okulları, İtalya’nın millili birliğini sağlamasıyla beraber yani 1861 

yılında hemen Osmanlı Devleti’nde faaliyet göstermeye başlamıştır. İtalyan okulları Trablusgarp ve 

Birinci Dünya savaşı sırasında eğitimlerine ara vermiş ama Cumhuriyetle birlikte eğitim hayatlarını 

sürdürmeye devam etmişlerdir. Günümüzde özellikle Beyoğlu’nda bulunan İtalyan Lisesi’de tercih edilen 

ve İtalyan kültürünü yaymaya çalışan bir kurum olarak eğitim hayatını sürdürmektedir. 

(http://www.liceoitaliano.net/tr/okulumuz/, 2015). 

http://www.liceoitaliano.net/tr/okulumuz/
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Türkiye’de Açılan Amerikan Okullarının Genel özellikleri 

Amerikan okulları, Amerikan Board Misyoner teşkilatı (ABCFM) tarafından desteklenerek 

Anadolu’da faaliyet gösteren okullardır. Protestan misyonerleri tarafından kurulan ve desteklenen örgüt 

Anadolu’da çok yoğun bir eğitim faaliyeti içerisinde olmuştur. Kısa sürede tüm Anadolu’ya okullar 

vasıtasıyla yayılmıştır. 

Amerikan Board Teşkilatı Anadolu’da eğitim faaliyetlerine büyük önem vermiştir. İstanbul 

Robert Koleji, Harput Amerikan Koleji, İzmir Uluslararası Koleji, Merzifon Anadolu Koleji, Talas Erkek 

Koleji, Bursa Kız Koleji gibi okullarda faaliyetlerini eltili olarak sürdürmüşlerdir. Bu faaliyetlerin her 

aşamasını düzenli olarak takip etmişler ve kayıt altına almışlardır. Misyoner raporları ve mektupları ile 

merkezleri olan Boston’a tüm gelişmeleri anında haberdar etmişlerdir. Okullarında ne kadar Müslüman, 

Katolik, Protestan olduğunu, öğrenci sayılarını,  yapılan masrafları yıllık raporlarla sunmuşlardır. 

19. yüzyıl başlarında teşkilatlanmalarını tamamlayan Amerikan Board teşkilatı, ilk okullarını 

Levi Parsons, Pliny Fisk ve William Goodell ve İsac Bird’in keşif gezilerinin ardından 28 Temmuz 1824 

yılında Beyrut’ta açmışlardır (Mutlu 2005: 294). Misyoner okullarından yetişenler, öğretmen, vaiz, papaz 

olarak Anadolu’da görev yapmaktadır. Amerikan Board Teşkilatı bu çalışanlara maaş ödemektedir. Bu 

fonksiyonu ile Amerikan Board Teşkilatı’nın devlet içinde bir devlet gibi vazife gördüğünü söylemek 

mümkündür. 

Amerikalı Misyonerlerin dışarıdan ve içeriden aldığı destekle okul sayıları muazzam olarak 

artmıştır. 1903 yılında Amerikan sefaretine göre Amerikan okullarının sayısı mahalle mektepleri ile 

birlikte 237’dir. Okullaşma oranının büyüklüğünün anlaşılması için belli başlı öne çıkan okulların listesi 

şöyledir (Yıldız, 2015: 103-106):  

1- Beyrut; Suriye Protestan Koleji 

2- Beyrut; Amerikan rahibeler Mektebi 

3- Beyrut; Amerikan Matbaa ve Kütüphanesi 

4- Beyrut; Ruhban Mektebi 

5- Beyrut; Erkek Mektebi 

6- Merciyun Kazası; Kız Mekteb-i alisi 

7- Beyrut, Sayda; Fünun ve Sanayi mektebi 

8- Beyrut, Miveymiye; Sanayi mektebi ve Yetimhane 

9- Beyrut, Sayda; Kız Mekteb-i Alisi 

10- Beyrut, Cebl-i Lübnan; Erkek Mektebi 

11- Beyrut, Trablus; Rahibeler Mektebi 

12- Beyrut, Cebel-i Lübnan; Erkek Mekteb-i alisi 

13- Beyrut, Lazkiye; Erkek Mektebi 
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14- Beyrut, Lazkiye; Kız Mektebi 

15- Adana, Mersin; Erkek Mektebi 

16- Halep, Süveydiye; Erkek Mektebi 

17- Halep, Süveydiye; Kız Mektebi 

18- Kudüs, Remle; Kız Mektebi 

19- Kudüs, Remle; Erkek Mektebi 

20- Kudüs; Amerikan Asar-ı Atika Mektebi 

21- Dersaadet; Robert Koleji 

22- Dersaadet; Üsküdar Kız Mektebi 

23-  Adana; Kız Mektebi 

24- Adana, Kozan, Sis; Kız Mektebi 

25- Adana, Kozan, Haçin; Kız Mektebi 

26- Adana, Kozan, Haçin; Mektep 

27-  Adana, Kozan, Haçin; Erkek Mektebi 

28- Adana, Kozan, Haçin; Sanayi Mektebi 

29-  Adana, Mersin, Tarsus; Erkek Mektebi 

30-  Aydın, Saruhan, Akhisar; Mektep 

31-  Aydın, Manisa; Mektep 

32-  Aydın, İzmir, Ödemiş; Mektep 

33-  Aydın, İzmir; Mektep 

34-  Aydın, İzmir; Amerikan Erkek İdadi mektebi 

35-  Aydın, İzmir; Amerikan Kız İdadi mektebi 

36-  Aydın, İzmir; Sıbyan Mektebi 

37-  Halep, Antep; Osmanlı merkez İdadi mektebi 

38-  Halep, Antep; Kız Mektebi 

39-  Halep, Antep; Mekteb-i İptidai 

40-  Halep; İptidai Mektebi 

41-  Halep, Antakya; İptidai Mektebi 

42-  Halep, Beylan; İptidai Mektebi 

43-  Halep, Bityas; İptidai Mektebi 

44-  Halep, Kilis; İptidai Mektebi 

45-  Halep, Haçin; İptidai Mektebi 

46-  Halep, Kessab; İptidai Kız Mektebi 

47-  Halep, Maraş; Amerikan Kız İdadi Mektebi 

48-  Halep, Urfa; Mektep 

49-  Ankara, Kayseri; Sıbyan Mektebi 

50-  Ankara, Kayseri, Talas; Erkek Mektebi 
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51-  Ankara, Kayseri, Talas; Kız Mektebi 

52-   Bitlis; Kız Mektebi 

53-  Bitlis, Derkevank; Erkek ve Kız İptidai Mektebi 

54-  Bitlis, Mıgunk; Erkek ve Kız İptidai Mektebi 

55-  Bitlis, Muş; Erkek Mektebi 

56-  Bitlis, Muş; Kız Mektebi 

57-  Bitlis, Tuh; Erkek ve Kız İptidai Mektebi 

58-  Diyarbakır, Mardin; Erkek Mektebi 

59-  Diyarbakır, Mardin; Kız Mektebi 

60-  Erzurum; Kız Mektebi 

61-  Erzurum; Erkek Mektebi 

62-  Hüdavendigâr, Bursa; Kız Mektebi 

63-  İzmit, Bahçecik; Erkek Mektebi Alisi 

64-  Mamüratülaziz, Harput; Fırat Kolej 

65-  Mamüratülaziz, Harput; Kız İptidai Mektebi 

66-  Mamüratülaziz, Harput; Sıbyan Mektebi 

67-  Konya, Burdur; Mektep 

68-  Sivas, Merzifon; Anadolu Koleji 

69-  Sivas, Merzifon; Amerikan Kız İdadi Mektebi 

70- Sivas, Merzifon; Sanayi Mektebi 

71- Sivas, Gürün; Mektep 

72-   Sivas; Kız Mektebi 

73-  Sivas; Erkek Mektebi 

74- Sivas; Mektepler 

75- Sivas, Tokat; Mektep  

76-  Trabzon; Mektep 

77-  Van; Erkek Mektebi 

78-  Van; Kız Mektebi 

79-  Halep, Maraş; Ruhban Mektebi 

80-  Diyarbakır, Mardin; Ruhban Mektebi 

81-  Mamüratülaziz, Harput; Ruhban Mektebi 

82-  Sivas, Merzifon; Ruhban Mektebi 

83-  Dersaadet, Kumkapı; Misyoner Mektebi 

84-  Manastır; Amerikan Kız Mektebi 

Bu okulların yanında yetimhaneler ve mahalle mektepleri ile birlikte bu sayı 237’yi bulmaktadır.  

Kocabaşoğlu’nun bildirdiği verilere göre ise; öğrenci sayısı 1906 yılında 2.698’e çıkmış, 1910 yılına 
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gelindiğinde Amerikan Misyonerleri’nin toplam 430 okulunda 23.474 öğrencisi olmuştur (Kocabaşoğlu, 

1985, 96). 

On yıla yakın Amerikan misyonerleri hakkında yaptığım çalışmaların sonucunda okulların 

özelliklerinin şöyle değerlendirmenin mümkün olacağı kanısındayım; Öncelikle Amerikan okullarının 

genel özelliklerini bakıldığında göze çarpan önemli hususlardan biri okulların ücretli olmasıdır. 

Öğrenciler, Osmanlı son döneminden günümüze kadar ücretli okul olarak teşkil edilmiştir. Öğrencilerden 

alınan ücret miktarları Amerikan Board Teşkilatı’nın yıllık istatistiklerinde yer almaktadır. 

Amerikan okullarının yatılı ve gündüzlü kısımları bulunmaktadır. Yatılı öğrencilerden farklı, 

gündüzlü öğrencilerden farklı ücret alınmaktadır. Amerikan okullarını Amerikan Board Teşkilatı ve tüm 

dünya Protestanları maddi olarak desteklemektedir. Kurumların para ihtiyacı olduğunda Boston’da olan 

merkezlerine bildirmekteler ve gerekli ücretler gönderilmektedir. 

Amerikan okulları, Osmanlı son döneminde ilk kuruluş amaçları misyonerliktir. Bu dönemde ana 

hedefleri Protestanlığı sevdirmek ve yaymaktır. Bu fikirlerini okullarının kuruluş amaçlarında açık bir 

şekilde bildirmişlerdir. Bu dönemde  “İncil” ve “ilahi” dersleri zorunludur. Yine Amerikan okullarının 

hemen hepsinin yanında bir Protestan Kilisesi kurulmuştur. Öğrencilerin Pazar ayinlerine ve Pazar 

okullarına götürüldüğü buralarda Protestanlık mezhebinin değerleriyle ilgili bilgilendirme yaptıkları 

görülmektedir. 

Amerikan okullarında, Osmanlı son dönemine kadar Amerikan misyonerleri müdürlük görevi 

yapmaktadır. Okullarda genelde Gayrimüslimlere eğitim verilmektedir. Gayrimüslim cemaat içinde de en 

çok öğrenci Ermenilerden oluşmaktadır. 1900’lü yıllarda sonra okullarda Türk öğrencilere 

rastlanmaktadır. 

Amerikan okullarından mezun olanlar genelde rahip, papaz, öğretmen, doktor olarak 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Amerikan Board Teşkilatı için çalışmaktadırlar. Çalışanların maaşlarını da 

bu teşkilat ödemektedir. 

Amerikan okullarının diğer bir özelliği “lider” yetiştirmeleridir. Amerikan okulları itibarlı ve 

tercih edilir kurumlar haline gelip Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu’nun liderlerini yetiştirmektedir. 

Örneğin Robert Kolej mezunlarının Bulgaristan’ın bağımsız olmasında ve liderlerinin yetişmesin etkisi 

büyüktür. Yine Talas Amerikan Kolejinden mezun “Makarios” 1960 yılında kurulan Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmuştur. Bunun gibi sayısız örnekler mevcuttur. 

Amerikan okullarında öğrencilerin yanında yetişkin eğitimi de mevcuttur. Yetişkinlere yönelik 

düzenlenen halk eğitimleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Bölgenin ihtiyaçlarına göre eğitim 
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verilerek okullar itibarlı kılınmaya çalışılmaktadır. Örneğin okul Bursa’da ise ipek böcekçiliği ile ilgili 

eğitim verilmektedir. Bunu yanında biçki, dikiş eğitimleri de kadınlara yönelik olarak verilmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin çeşitli yerlerinde Amerikan Hastaneleri bulunduğu için tıp eğitimi veren 

Amerikan kurumları da açılmaktadır. Yetiştirilen doktorlar Anadolu ve Ortadoğu’nun çeşitli yerlerinde 

bulunan Amerikan hastanelerinde görev yapmaktadırlar. 

Amerikan Kolejlerinde modern eğitim verilmektedir. Pozitif bilimler etkili olarak sunulmakta ve 

okullar tercih edilir hale getirilmektedir. İngilizce eğitimine özel önem verilmekte ve Amerikan 

kültürünün yayılması ve benimsenmesi sağlanmaktadır. 

Amerikan okullarında sosyal faaliyetlere de özel önem verilmekte ve kulüpler vasıtasıyla 

öğrenciler sosyal hayatın içinde olmaktadır. Başarılı kulüp çalışmaları etkili ve saygın kişilerin 

yetişmesinde etkili olmaktadır. Örneğin Türkiye’deki ilk basketbol maçı Robert Kolej’de oynanmıştır. 

Yine birçok ünlü tiyatrocu, sinemacı ve sporcu Robert Kolej mezunudur. 

Amerikan okullarının diğer bir özelliği genelde yatılı okullarının bir kısmının yetimhane olarak 

kullanılmasıdır. Amerikan kolejlerinin büyük bir kısmı üç katlı olarak tasarlanmış üçün katta genelde 

yetimlere ayrılmıştır. Burada Ermeni-Rum ve Türk yetimlere eğitim verilmiştir. Örneğin Bursa Amerikan 

Kız Koleji’nin en üst katı yetimhane olarak kullanılmıştır. 

Amerikan okullarının büyük kısmı Birinci Dünya Savaşı sırasında eğitime ara vermiştir. 

Misyonerlerin büyük bir kısmı da ülkelerine dönmüştür. Savaş dönemlerinde Amerikan okullarının esir 

hapishanesi ve hastane olarak kullanıldığı da görülmektedir. 

Günümüzde de Amerikan okulları Tevhid-i Tedrisat ve Yabancı Okular Yönetmeliği’ne uygun 

hareket ederek faaliyetlerini sürdürmektedir.Günümüzde faal olan Amerikan okulları şunlardır 

(http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-okullar/icerik/180): 

Özel Ümraniye Amerikan Kültür Anaokulu, İstanbul 

Özel Amerikan Kültür Derneği Ataşehir Anaokulu 

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Derneği Anaokulu 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi 

Özel Gaziemir Amerikan Kültür Anaokulu, İzmir 

Özel Narlıdere Amerikan Kültür Anaokulu, İzmir 

Özel Buca Amerikan Kültür Derneği Anaokulu 

Özel Bornova Amerikan Kültür Derneği Anaokulu 

http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-okullar/icerik/180
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Özel Konak Amerikan Kültür Derneği Anaokulu 

Özel İzmir Amerikan Koleji 

Özel Amerikan Kültür Anaokulu, Kütahya 

Özel Tarsus Amerikan Koleji 

Özel Samsun Amerikan Kültür Anaokulu 

Amerikan Kültür Derneği Özel Yıldızlar Anaokulu, Adana 

Özel Ankara Amerikan Kültür Koleji Ortaokulu 

Özel Ankara Amerikan Kültür Koleji İlkokulu 

Özel Ankara Amerikan Kültür Koleji İlkokulu 

Özel Ankara Amerikan Kültür Koleji Anadolu Lisesi 

Özel Alanya Amerikan Kültür Anaokulu 

Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu 

Özel Aydın Amerikan Kültür Anaokulu 

Özel Söke Amerikan Kültür Derneği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Özel Bartın Amerikan Kültür Derneği Ortaokulu 

Özel Bartın Amerikan Kültür Derneği İlkokulu 

Özel Amerikan Kültür Derneği Anaokulu, Bursa 

Özel Etiler Amerikan Kültür Derneği Anaokulu, İstanbul 

Özel Amerikan Robert Lisesi 

Özel Dragos Amerikan Kültür Derneği Anaokulu, İstanbul 

Özel Ümraniye Amerikan Kültür Anaokulu 

Özel Amerikan Kültür Derneği Ataşehir Anaokulu 

Listede görüldüğü üzere Amerikan okulları günümüzde okul öncesi eğitimine öncelik 

vermektedir. Osmanlı döneminden kalan Tarsus, Robert, İzmir ve İstanbul Kolejleri de günümüzde lise 

düzeyinde eğitim vermektedir. Okullar günümüzde de ücretli okullar statüsünde olup, iyi İngilizce eğitimi 

verdiği için tercih edilen kurumlar arasındadır. 

 

SONUÇ 
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Netice itibariyle yabancı okullar Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilanından sonra tüm Osmanlı 

ülkesine hızlı bir şekilde yayılmıştır. Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya, Amerika, İtalya başta 

olmak üzere birçok yabancı ülke Osmanlı Devleti içinde eğitim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.  

Kuruluş aşamalarında;  Katolik, Ortodoks, Protestan mezheplerinin misyonerleri tarafından idare 

edilen bu okullar, misyonerlik amaçlı kurulmuşlar ve kendi mezheplerini Osmanlı Ülkesinde 

güçlendirmek istemişlerdir. Dağılma sürecine giren Osmanlı Devleti’nden pay kapma yarışı içinde olan 

bu ülkeler, Osmanlı devleti içinde bulunan azınlıkları özellikle de Ermenileri kontrol altına alıp, 

Anadolu’daki barış ve huzuru bozma gayretinde olmuşlardır. Yabancı okulların öğrencilerinin büyük bir 

kısmı Ermeni ve Rumlardan oluşmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk’e göre “fesat ocağı” olarak nitelendirilen bu kurumların büyük bir kısmı, 

Tevhid-i Tedrisat yasasından sonra kapatılmıştır. Kapatılan kurumların misyoner olan öğretmenleri 

ülkelerine geri gönderilmiştir. Eğitimde birlik sağlanması kanımca bu dönemde yapılan en büyük işlerden 

birisidir. Çünkü Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında yabancı misyoner okullarının etkisi büyüktür. 

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyetlerine devam eden yabancı okullar ise Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın gerekli mevzuatlarına uyarak, özel okul statüsünde varlıklarını sürdürmektedirler. Yüksek 

ücretli olan bu kurumlar yabancı dil eğitiminde ön plana çıkarak tercih edilen kurumlar arasına 

girmektedirler. Yabancı okulların denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 
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ÖZET 

İsmet Kür (1916-2013) hem dünyevi hem de dinî eğitim geleneğine sahip bir ailenin çocuğu olarak 
İstanbul’da dünyaya gelir. Bilinçli bir cumhuriyet öğretmeni olarak aidiyet duygusu ile bağlı olduğu toplumun 
çocuklarının eğitimine önem verdiğini çeşitli eğitim hizmetleriyle göstermiştir. Araştırmacı İsmet Kür’ün öz 
geçmişi, bildiriye konu olan Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları (1991) adlı araştırması için pek çok açıdan 
önemlidir. Kür, emekliliğe ayrıldıktan sonra, “bizde” 1869’da çıkarılan ilk çocuk dergisinden başlayarak 1927’ye 
kadar yayımlanmış 28 derginin pek çok sayısını yorucu bir taramadan sonra bulur ve eski yazı ile yazılmış çocuk 
dergilerinin bir bölümünü günümüz okurları için Latin harflerine kazandırır. Büyük bir çoğunluğunu özetler; her bir 
dergiyi farklı bakış açıları ve akademik donanıma eşdeğer bir birikimle yorumlar. 

Dergi içerikleri ‘çocukları edebiyata hazırlama’ açısından büyüteç altına alınacaktır. Çocuklar için 
yayımlanmış ve unutulmuş bu dergilerin edebiyat dünyasına -kısmen de olsa- kazandırılması kültürel mirasa hizmet 
açısından çok önemlidir. Kür’ün çalışması, okur kitlesinin bilinç düzeyi, dergi içerikleri ve bu tür araştırmaların 
sürekliliği ile edebi türler ve edebiyat terminolojisi açısından tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İsmet Kür, Süreli Yayınlar, 1869-1927 Çocuk Dergileri, Edebiyat Türleri ve 
Kavramları, Edebiyat Bilinci. 

ABSTRACT 

İsmet Kür (1916-2013) was born in Istanbul as a child of a family with a tradition of both religious and 
secular education. As a conscious and responsive republic teacher, she cared for the education of the children of the 
society she was attached to with a sense of belonging. She has shown this with various educational services-within 
the frame of her own responsibility. The autobiography of the author and researcher is important in many ways for 
her research Children’s Periodicals in Turkey (1991) which is the subject of this presentation. İsmet Kür, after her 
retirement, succeeding a tiring scan found many issues of 28 periodical in different libraries initiating from the first 
published children’s periodical in 1869 -with her own expression- “in our country” to 1927, and transcribes a part of 
the children’s periodicals written in old alphabet (Ottoman Turkish) into Latin letters for today's readers. She 
summarizes a great many; interprets each periodical from different perspectives and qualifications equivalent to 
academic knowledge. 

Contents of the periodicals will be put under the microscope in the aspect of ‘preparing children for 
literature’. To contribute these published and forgotten periodicals for children to the world of literature - albeit 
partial - are a highly significant service in terms of cultural heritage. This valuable study is also starting a debate for 
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level of consciousness of the readers; content of periodicals and continuity, genres and literary terminology of this 
type of research. 

Keywords: İsmet Kür, Periodicals, 1869-1927 Children's Periodicals, Literary Genres and Terms, Literary 
Consciousness. 

GİRİŞ: Türkçe İlk Süreli Çocuk Yayınları 

Günümüz kent ve kasaba kültüründe yetişen kuşağın büyük çoğunluğu, en az “200 kadar” 

dergiden (Kür 1991: 2) mutlaka bir çocuk dergisi okumuştur. Türkçe çocuk dergilerinin yayın hayatına 

başlaması, “2. Meşrutiyetten 39, Cumhuriyetten 54 yıl önceye, 1869’a” (a.g.e.: 1) dayanır. Ayrıca bu 

dergilerin yayın sayısı da matbaadan efektif yararlanan Avrupa ülkelerindeki dergilerle46 yarışamasa da, 

azımsanamayacak miktarlardadır. Dergiler; edebiyat, eğitim, doğa, tarih, coğrafya, genel kültür, siyaset 

gibi her türden metni içermektedir. İsmet Kür, bir buçuk asır önce edebiyata katkı sunmaya başlayan, 

Arap alfabesi ile yazılmış ve 1928 harf devrimine kadar yayınlanmış, birincil eser durumundaki “önemli 

ya da uzun ömürlü” (a.g.e.: 2) yirmi sekiz ‘okul öncesi’ ve ‘çocuk dergilerinin’ belli sayılarını Türkiye’de 

Süreli Çocuk Yayınları adlı çalışmasıyla günümüz okurları ile buluşturmuştur. Teknoloji çağının 

olanaklarından yararlanan genç kuşak, pek çok bilgiye internet üzerinden erişse de basılı dergi okuma 

alışkanlığını sürdürmektedir47. Okurun entelektüel donanımı doğrultusunda günümüz dergilerinin her biri 

artık belli bir konu veya türe yoğunlaşarak yayınlanmaktadır. 

Bu çalışmada, 1869-1927 yılları arasında yayın hayatına girmiş Türkçe çocuk dergilerinde, 

yalnızca edebî türlerde ve edebiyat terminolojisinde yaşanan karışıklık üzerinde durulacaktır. 

 
Örnek Bir Türkoloji Çalışması: Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları 

İsmet Kür, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra okurla buluşan dergileri, yirmi beş yıllık bir emek 

sonucu 1991 yılında Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları başlığı altında yayınlatmıştır. Söz konusu yayın, 

                                                            
46 “Bugünkü gün Türkiye’nin her tarafında 74 gazete mevcûddur. Bunlardan 11 tanesi Türkçe 1 tanesi Arapça 11 
tanesi Fransızca 1 tanesi İngilizce 7 tanesi Rumca 5 tanesi Ermenice 2 tanesi Yahûdice 2 tanesi Bulgarca olarak 40 
tanesi nefs ‘İstanbul’da çıkar. Küsur kalan 34 adedi dahi vilâyetlerde neşr olunur. […] // İngiltere’de 600 Fransa’da 
510 gazete mevcuddur.” (Arkadaş 6. Sayı, 1876, bkz. Kür 1991: 57) 

47 Ankara Dost Kitapevi’nin dergi birim sorumlusu Yusuf Altıner’den 20.02.2015 tarihinde alınan aylık satış 
dökümüne göre, bilgisayar oyun dergisi, karikatür dergileri ve taraftar dergileri en çok satan gençlik dergileridir. 
Bunun yanı sıra farklı okur gruplarının en çok satın aldığı dergilerden birer örnek aşağıda listelenmiştir: 

 Dergi Adı  Hedef Kitle            Ocak 2015 Ayı Satış Miktarı 

- Meraklı Minik (TUBİTAK) Okul Öncesi   250 adet (4.- TL) 
- Bilim Çocuk   İlkokul birinci kademe  350 adet (4.- TL) 
- Bilim Teknik   Orta Öğretim   500 adet (5.- TL) 
- HEY GIRL   Kız Çocuklar İçin   75 adet (5.50 TL) 
 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1203 

İstanbul, Manisa, Selanik ile İzmir’de genelde perşembe veya cuma günleri olmak üzere haftalık, bazıları 

da 15 günde bir yayınlanmış 28 dergiyi kapsamaktadır. 

İsmet Kür, aşağıdaki listede yer alan dergileri, yayın sırasına göre (kronolojik) tanıtmış ve 

değerlendirmiştir. Kür’ün de ifade ettiği gibi her derginin ilk sayısı, orijinal sayfa düzeni korunarak Latin 

harfleri ile okuyabileceğimiz şekle dönüştürülmüştür (1991: 5).  

 

Mümeyyiz 1869 İst Cuma 
Sadâkat 1875 İst Cuma 
Etfâl 1875 İst Cuma 
Arkadaş 1876 İst Pazartesi 
Çocuklara Arkadaş 1882 İst 15 günde 
Vasıta-i Terakki 1883 İst 15 günde 
Çocuklara Kırâat 1883 İst 15 günde 
Çocuklara Ta’lîm 1887 İst 15 günde 
Çocuklara Mahsûs Gazete 1896 İst   Perşembe 
Çocuklara Rehber 1897 Selanik   Perşembe 
Çocuk Bağçesi 1904 Selanik Haftalık 
Musavver Küçük Osmanlı 1909 İst? 
Arkadaş 1909 İst ? 
Çocuk Dünyası 1913 İst Perşembe  
Çocuk Yurdu 1913 İst Per +Pazartesi 
Mektebli 1913 İst Perşembe 
Çocuk Duygusu 1913 İst Perşembe 
Türk Yavrusu 1913 İst Perşembe 
Çocuk Bahçesi 1913 İst Perşembe 
Çocuk Dostu 1914 İst Perşembe (Okul   öncesi dergi) 
Hür Çocuk 1918 İst Perşembe 
Bizim Mecmua 1922  
Musavver Çocuk Postası 1923 İst   haftalık 
Yeni Yol 1923 Manisa Akhisar haftalık 
Haftalık Resimli Gazetemiz 1924 İst   Perşembe 
Sevimli Mecmua 1925 İst 15 günde 
Çocuk Dünyası 1926 İst Perşembe 
Çocuk Yıldızı 1927 İzmir Perşembe 

Kür, elindeki diğer sayılardan seçki yapmış, bazı metinleri veya bir yazının bazı bölümlerini 

parantez içinde büyük yazı tercih ederek görselleştirip özetlemiş, bazı yazıların tamamını veya bazı 

bölümlerini olduğu gibi aktarmıştır. Her dergiye ayırdığı bölümün sonunda o dergi, “Dergiye Genel 

Bakış” ile “Dil ve İmlâ” açılarında tek tek değerlendirilmiştir. Bununla yetinmeyip kitabın başında 

“Başlarken”, kitabın sonunda da “Bitirirken” bölümlerinde her bir çalışmaya genel bir çerçeveden yorum 

getirmiştir. 
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Farklı Toplumsal Değerlerle Zenginleşmiş Bir Kişilik: İsmet Kür48 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1869’dan başlayarak yayınlanan çocuk dergilerinin değerini 

anlayıp onları günümüz okurları ile buluşturan İsmet Zorluhankızı-Kür’ün donanımının 

–1991’de yayınlattığı çalışmayı takdir edebilmek için– farkına varmakta yarar vardır. 

Şeceresi Erzurum derebeylerinden Zorlu Han sülalesine kadar uzanan İsmet Zorluhankızı-Kür’ü 

tanımlayan kavramlar bize, farklı toplumsal sınıflar, farklı siyasî sistemler, farklı alfabeler ve farklı dünya 

görüşleri arasında bir ‘köprü’ görevi üstlenen dengeli bir birey portresi çizmektedir: 

İsmet Kür laik bir cumhuriyet kadınıdır. Kür, gerek bir tarikatın önderlerinden olan büyükbabası 

Kutbuzzaman Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi’den ötürü gerekse tüm yaşamı boyunca annesinden ve 

ilerleyen yaşlarında ablasından ötürü dine saygılı olmasına rağmen dini yanlış yorumlayanlara (Kür 2011: 

184-185), sahte laik ve sahte milliyetçilere ise muhalif olmuştur (Kür 1991: 540). 

İsmet Kür, ne “Abdülaziz (1830-1876) döneminde sarayda önemli bir mevkide bulunurken 

Padişaha kafa tutan” dedesi (Koçer 2011: 25) ne de II. Abdülhamit muhaliflerinden gazeteci babası 

Mehmet Selim Bey (1859-1916) –bilinen adıyla Avnullah Kâzımî– (bkz. Kür 2011: 138-144; bkz. Koçer 

2011: 25) kadar kavgacıdır. Ancak Kür, toplumsal cinsiyet rolünü zorlayarak gerçekleştirdiği aile 

geleneği olan ‘eleştirel’ yapısını, okulda Halit Ziya gibi öğretmenleri sayesinde de güçlendirmiş (Kür, 

2011: 199); tıpkı büyükbabası ve babası gibi çalışkan (a.g.e.: 143-144), duyarlı ve kararlıdır. 

İsmet Kür’ün ailesinde, okuma hakkına sadece erkekler sahip değildir. Daha 1900’lerde, günlük 

gazete okuma alışkanlığı olan bir annesi (Ayşe Nazlı Hanım; Zorlutuna 2009: 20) ve edebiyat dünyasında 

küçük yaşta tanınan ve yer alan, kendisinden on beş yaş büyük sevgi dolu bir de ablası vardır (Halide 

Nusret Zorlutuna). 

İsmet Kür, edebiyat açısından kendini yazılı ve sözlü ifade edecek yeteneğe, ortama ve olanağa 

sahiptir. İstanbul’da yetişen bu genç kız, topluluk karşısında uzun şiir sunma ve oynama49, yazdığı şiirleri 

yayınlatma50 altyapısına ve “cesaret” sahiptir. 

                                                            
48 İsmet Kür’ün Yarısı Roman adlı otobiyografik eseri bağlamında özgeçmişi ve cumhuriyete bakış açısı için bkz. 
Akbulut 2015. 
49 “Edirne’de Darülmuallimat […] edebiyat hocası meşhur şair ve muharrir Halide Nusret Hanımefendi’nin akıllı 
sevimli kardeşi [olarak, NA] sahnelenen bir manzum oyundaki uzun ve zorlu ezber isteyen bir çocuk rolünün 
altından kalkınca, […] İsmail Habip Sevük, Edirne’de Milli Eğitim Müdürüydü o sıralar ‘Eskiden çocukları hafız-ı 
Kur’an yaparlardı. Siz bu çocuğu hafız-ı eş’ar yapmışsınız.’ demişti.” (Kür 2011: 154) 

50 İsmet Kür, Atatürk adlı ilk şiir denemesini 1927 yılında Ahmet ve Naime Halit’in çıkardığı Çocuk Dünyası adlı 
dergiye ‘İsmet Ayten’ ismiyle gönderir ve beş liralık bir ödül kazanır. Bu şiir yıllarca Türkçe kitaplarda yer alır. 
(bkz. Koçer 2011: 38) 
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İsmet Kür hem eski yazıya hem de yeni yazıya hâkimdir. Çünkü Osmanlı alfabesinin yerine Latin 

alfabesinin Türkçeye uyarlanmış şeklinin kabul edildiği Harf Devrimine geçildiğinde (01.11.1928) 

Zorluhankızı-Kür on iki yaşındadır. Bu temel bilgiyle yetinmeyip özel “Osmanlıca eğitimi” de almıştır. 

(Kür 1991: 3) 

İsmet Zorluhankızı-Kür’ün aileden getirdiği birikimler, kurumsal eğitimle de pekişir. İstanbul ve 

Edirne’deki temel eğitiminden sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunu olarak değişik 

illere öğretmen olarak atanır. Ayrıca “TRT, BBC ve Kıbrıs Bayrak radyolarında haftalık konuşma 

programları ve çocuk saati programlarının yazar ve yönetmenliğini yap[ar].” (Milliyet 2013) 

İsmet Kür, gençlere hizmet etmeyi, çocukları ve ülkesi ile sınırlı tutmaz; 1956 yılında ‘Amerika 

Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve Kültür Ataşeliğine atanır. Yazar Amerika’da bir taraftan görevini 

yaparken diğer taraftan da “Çocuk ve Gençlik Yazını”, “Çocuk Psikolojisi”, “Gençlik Psikolojisi”, “İnsan 

İlişkileri”, “Toplumların, Ulusların Yaşamdaki Etkileri ve Görevleri” gibi çocuk, psikoloji ve edebiyat 

ağırlıklı seminerlere katılır. (bkz. Kür 2011; Milliyet 2013; Koçer 2011: 45) 

Duyarlılığı, eğitimli oluşu ve rol modelliği İsmet Zorluhankızı-Kür’ü sorumluluk sahibi bir 

eğitimci kılmıştır. Eleştirel bir bakış açısıyla şekillendirdiği eğitim anlayışını; okullarda öğrencileriyle, 

radyoda geniş halk kitleleriyle, dergilerde de –öncelikle kent kültürü alan– okurlarıyla paylaşmıştır. 

Çocuk Dergilerinde Yer Alan Edebî Türler 

Kültürel veya siyasi birliğin mirasını yeni kuşaklara aktarmada önemli katkı sunan masal, ninni, 

efsane ve özdeyiş gibi edebî türleri her yaşta çocuk öncelikle aileden; fıkra, saymaca, bilmece ve 

destanları da toplumdan öğrenmektedir. Edebî metinlerle, sözlü edebiyat şeklinde tanışan çocuk, bunları 

kurumsal eğitimi boyunca “açık müfredat programları” içinde yazılı edebiyat şeklinde öğrenir. Yetişen 

birey, edebiyatın kültürel değerlerini, sosyal değerlerini ve siyasal arka planını içeren “örtük 

müfredatın”51 farkına var(a)maz. 

İsmet Kür’ün büyük çoğunluğunu tanıttığı dergilerin yayınlandığı yıllarda Osmanlı döneminde 

İptidai, Rüşdi ve Sultanilere hazırlık eğitim kurumu olan İdadiler (bkz. Ergün 2000) dışında bir de 

1870’ten itibaren Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu, bkz. Şanal 2009: 227) okulları vardı. Bu eğitim 

kurumlarında edebiyat ile bağlantılı olabilecek içerikler ‘Kur’ân, Arapça, Farsça ve Türkçe kıraat’tir 

(a.g.e.: 227; 232). O dönemin okur kitlesi olarak çocukların dergilerde okudukları edebî türler, evde ve 

eğitim kurumlarında edindikleri ile çoğunlukla örtüşmektedir. Ancak edebiyatı, ‘edebiyat kavramları’ 

boyutunda ne oranda tahsil ettikleri muğlaktır! Dergi yazarlarının terminoloji sorununa ve hedef kitleyle 

                                                            
51 Mahmut Tezcan, edebiyatın “örtük müfredat” içindeki işlevine değinmese de, edebi metinlerin yönlendirme ve 
şekillendirmedeki başarısı azımsanmayacak kadar önemlidir. (Bkz. Tezcan 2001)  
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paylaşmak istedikleri asıl nedene geçmeden önce, dergilerin 58 yıllık süre içinde hangi edebiyat türlerinin 

adını koyarak dile getirdiklerini listeleyelim: 

DÜZYAZI 
 “Hikâye” [“Halamın Dersi” (182); “Hızır Babanın Hikâyeleri” (333)]; “Küçük Hikâye” [“Alın Teri” 

(224); “Mâcid’in Hayâtı” (300; “Bîkes Çocuk” (321)]; “L. Tolstoy’un Çocuk Hikâyelerinden: 
Taş” (512). 

“Hikâye” diye tanımlanan, ancak günümüzde farklı adlandırılan edebî türler: ‘Ekinci ve Saka Kuşu’ 
aslına fabel (fabl) (232); “Devin Eli” masal (248); “[Musavver Çocuk Postası 1923, NA] 
Posta’nın Hikâyeleri: Sıpa” masal (409); “Küçük Hikâye: Şeytan” (419) menkıbe; “Ahlâkî 
Hikâye: Amcanın Mirası” (445) masal; “Resimli Din Hikâyeleri / Hazret-i Âdem’le Havvâ 
Hikâyesi” (463) menkıbe; “Çocuk Hikayeleri” (484) aslında dünya çocuk edebiyatından klasik 
romanlar; “Eski Bir Bakraç Hikâyesi” (488) ‘Hayvan Masalı’; “Ay’ın Hikâyeleri” (504) 
fantastik öykü (!); “Akıllı Mandarin. Çinli Çocuk Hikâyesi” (528) mini masal. 

“Roman / Haydi” (467). 
“Muhâvere” (323) söyleşi = diyalog. 
“Bilmece” (ler) (78, 150, 268, 306, 326, 359; 503; 539); “Sual” (59; 471); ”Müsabakalı Sualler” (406, 

413); “Eğlenceli Uğraşma ve Zevkli Düşünceler / Aramaca – Bilmece” (447). 
Fıkra (125); Letâif (149, 169); “Resimli Hikâye” (302); “Hak Sözler” (330); “Cici Düşünceler” (344); 

“Biraz da Gülelim!” (538). 
“Lâtife” diye adlandırılan “Padişah ve Hoca” (251) aslında anekdottur. 
 “Hikemiyyât” (122); “Öteberi” (50, 55); “Hikmetli Sözler” (142); “Doğru Düşünceler” (344); “Güzel 

Sözler” (368); “Darbımeseller” aslında özdeyiştir (401). 
Serencam (akıbet), “Ergenekon – Bozkurt” (253) mit’tir. 
 “Yerli Masal /Çalandan Çalarlar” (adlandırma Kür’ün mü, derginin mi belli değil!) (185); “Eski 

Zaman Masallarından: Sandoc Yâhûd Altın Enfiye Kutusu” (443); “Sihirli Kutu / Çok Meraklı 
ve Çok Heyecanlı Bir Masal” (476); “Kafkas Masalı / Arayan Bulur” (522) doğru betimleme: 
masal! 

“Efsâne ‘Masal’ İshak Kuşu” (341) doğru betimleme, çünkü efsane ile masal arası bir anlatıdır. 
ŞİİR 
“Mekteb Manzûmeleri / Ayna ve Çocuk” (143); “Bir Valide Lisanından Çocuğuna Ninni” (373); 

“Mektebli Marşı” (402); “Miniminiye Masallar: 1 / Kar Nine” (411) nazım şeklinde anlatı. 
TİYATRO 
“Mektep Tiyâtroları ‘Kaçaklar’ (177); “Tiyatro: Haylaz Sıtkı Hapiste ‘Gülünçlü Monolog’” aslında 

Komedi (280); “Çocuk Temsili / Hâlâ Bu Mektep”/ “Piyes” (432-433); “Mektep Tiyatrosu / 
Çilli Kız” (473) tiyatro oyunu. 

 
İsmet Kür’ün günümüz okuruna kazandırdığı dergi seçkisi çocuklara yönelik olduğuna göre, 

edebî türlerle ilgili başvuru kaynaklarını da genelde bu gruba hitap eden çalışmalarda seçmek mantıklı 

olacaktır. Söz konusu edebiyat kitaplarına baktığımızda araştırmacılar, edebî türlerin geleneksel 

sınıflaması olan düzyazı/nesir, şiir/nazım ve tiyatro türlerinin farklı özelliklerini dikkate alarak 

sınıfladıklarını ve alt türlere ayırdıklarını saptamaktayız. Tanımlama ve sınıflama tercihi farklı olsa da bir 

buçuk asır önceki dergilerde yer alan “Anlatmaya Dayalı Metinler” yani ‘düzyazı’ üst başlığı altında yer 

alan “hikâye” türünde kafa karıştıracak metin örnekleri saptanmaktadır. Edebiyat türlerini, içeriğiyle ve 

adıyla öğrenen günümüz okul-gençliği, edebiyat terminolojisi konusunda geçmişe oranla daha şanslı 

durumdadır. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi üniversite hazırlık kitabı, “Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri”ni, 

biçimsel özellikleri kadar içerik özelliklerine göre de gruplandırmaktadır. “Öğretici Metinler”in dördüncü 
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alt bölümünde ifade edilen “D) Gazete ve Dergi Çerçevesinde Gelişen Metinler”, çıkış amacı göz önünde 

bulundurularak “Deneme, Fıkra52, Makale, Eleştiri (Tenkit), Röportaj ve Sohbet” gibi edebî kavramlardan 

oluşturulmuştur. 1856’dan itibaren yayınlanan ve bir kısmını İsmet Kür’ün Latin harflerle yayınladığı 

dergilerden listelenen edebî türler ile karşılaştırıldığında, bu grupta yer alan edebiyat türlerinde herhangi 

bir sorun görülmemektedir. Zaman içinde de çoklu tanımları bire indirgenmiştir. 

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM TÜRLERİ 
(Biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurul[muştur]) 

 

COŞKU VE HEYCANI   BİR OLAY ÇEVRESİNDE             ÖĞRETİCİ METİNLER 
DİLE GETİREN    GELİŞEN METİNLER    A) Bilimsel Metinler 
METİNLER (ŞİİR)   A) Göstermeye Dayalı Metinler  B) Felsefi Metinler 

1) Geleneksel Tiyatro   C) Tarih Metinleri 
- Karagöz    D) Gazete ve Dergi Çevresinde 
- Meddah        Gelişen Metinler 

- Orta Oyun     - Deneme 
- Kukla    - Fıkra 
- Köy Orta Oyunu   - Makale 

2) Modern Tiyatro    - Eleştiri (Tenkit) 
- Tragedya    - Röportaj 
- Komedya    - Sohbet  
- Dram    E) Kişisel Hayatı Konu Edinen 

B) Anlatmaya Dayalı Metinler       Metinler 
 - Masal    - Günlük (Günce) 
 - Destan    - Hatıra (Anı) 
 - Halk Hikâyesi   - Biyografi (Yaşamöyküsü) 
 - Mesnevi       (Monografi ve Otobiyografi) 
 - Hikâye (Öykü)   - Gezi Yazısı (Seyahâtnâme) 
 - Roman    - Mektup 
 

Üçler Dershanesi, LYS. Edebiyat Konu Anlatımlı (2015: 1) 

Terminolojinin yanlış kullanımı, günlük hayatımızda en çok yer verdiğimiz “Anlatıma Dayalı 

Metinler”in alt başlığında yer alan “Masal, Destan, Halk Hikâyesi, Mesnevi, Hikâye (Öykü), Roman” 

(Üçler ‘Edebiyat’: 1) gibi edebiyat türlerinin, içeriklerine uygun adlandırılmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bu konuda detaya girmeden önce, alıntı yapılan üniversite hazırlık kitabının 

oluşturduğu şemada önemli iki edebiyat türü olan ‘anekdote’ ve ‘fabl’ eksikliğini vurgulamakta yarar 

vardır. 

 
 Edebiyat Terminolojisinde Yaşanan Karmaşıklık: Özensizlik ve Bilgi Eksikliği! 

Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları çalışmasına dayanarak edebiyat terminolojisinde 

karşılaştığımız sorunun en azından iki çözümünü dile getirebiliriz. Birincisi terminoloji oluşturmak, diğeri 

de bu terminolojinin içini doldurmaktır. 

Karşılaştığımız sorunun temelini, edebiyat ile ilgilenen halkımızın veya bu metinleri edinip 

anlatan dengbej ozanların –zamanında– gerekli terminolojiyi oluşturmamalarıdır. Türkçe konuşan ozan 

veya şairler uğraşlarını nasıl adlandırmışlar, halkla bunu ne oranda paylaşmışlar bir başka çalışmanın 

                                                            
52 Sözlü edebiyatın en çok kullanılan edebiyat türü “fıkra”nın yazılı edebiyatla milatlandırılmasını tartışmak gerek. 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1208 

konusudur. Ancak, 19. yüzyılda çocuk dergileri yazarları yayın hayatına başladıklarında, kavram ile 

içeriği incelemeden yanlış çeviri, bir başka ifade ile yanlış eşleştirme yaptıklarını saptıyoruz. Örneğin 

1913’te çıkarılan Çocuk Dünyası dergisi yazarları, “Analara, Babalara” hitaben yazdığı önsözde, bu 

karışıklığı yazıya döküyor. Ne yazıldığı dönemde okur ne de bir asır sonra İsmet Kür bunu fark edip 

eleştiriyor! 

“Avrupa’da çocukları esâstan mütalaaya alıştırmak, fikirlerini terbiye etmek için en ziyâde efsâne 

(fable)lardan, masal (Legende)lerden istifâde ediyorlar.” (Bkz. Kür 1991: 245) 

Dergi yazarı aslında iki edebî türden değil, dört ayrı türden bahsetmektedir. Masalın özellikleri, 

menkıbe ve efsane tanımlanırken dile getirilecek; fabl ise daha sonra tanıtılacaktır. 

“Menkıbe; masal, destan, mitos ve fabl ile yakın tür oluşturur. Menkıbenin ilk ortaya çıkışı, aziz 

birinin [her ölüm] yıldönümünde yaşamı ve yaptıkları hakkında yazılmış bir metni okumaktır. Sonraki 

dönemlerde bu kavram altında, aziz biri hakkında veya tarihsel olarak açıklanması zor kutsal bir olay 

etrafında dönen, nazım ve nesir şeklinde anlatılan metinler anlaşılmaktadır.” (‘Legende’, wortwuchs.net, 

Türkçeye NA) 

“Anonim ve sözlü edebiyattan gelen efsaneler aslında ‘özünde gerçeklik’ barındırmakta, yani 

gerçek bir olaya dayanmakta ve bu olayın nedenleri ile gelişimini açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle 

efsaneler, meydana çıktıkları dönemde doğa olaylarına –çoğunlukla hayali da olsa– bir açıklama çabası 

güdüyorlar. Bu noktada masaldan ayrışmaktadır, çünkü masalda bu dünya ile öbür dünya birbiriyle doğal 

bir şekilde kaynaştırılırken, efsanede gerçeklik iddiası yüksektir. Bu nedenle de efsanelerde bu dünya ile 

öbür dünya birbirinden ayrı tutulur. (‘Sage. Planet-Schule; Çeviride metin içeriğine sadık kalınmış, ancak 

tümce yerleri değiştirilmiştir, Türkçeye NA) 

Menkıbe ve efsanede, fabldan farklı olarak öğretici amaç gütmez. Edebiyat terminolojisinde 

karşılaştığımız karışıklığın en temel nedeni, metin özelliklerine dikkat etmeyerek işin kolayına kaçıp 

farklı edebî türleri aynı kavramla betimlemektir. Örneğin, hikâyenin diğer türlerle karıştırılması ancak bu 

kavramı geniş anlamda kullanırken, yani “hikâye etmek, anlatmak” anlamında kullanırken olasıdır. Dar 

anlamda “hikâyenin” en karakteristik özelliği, “insan yaşamından alınmış [bir] bölümün” öykü hâline 

getirilmesidir (Üçler ‘Hikâye’ 2015: 14). 

Söylenenleri somutlaştırmak adına Arkadaş dergisinde “Hikâye” başlığı uygun görülen ‘Ekinci ve 

Saka Kuşu’ olarak adlandırdığım didaktik nesir anlatımın fabl özellikler taşıdığını kanıtlamaya çalışalım: 

“Bir ekinci, serçe kuşu sürülerine ekinlerini harab etmekte olduğunu görerek bu uğursuz 

mahlûkları yakalayıp mahv etmeye karar verdi. İnce telden tuzaklar kurdu. Serçeler bunların içine girip 

bir daha çıkamadılar. Bu esir kuşların arasında nasılsa bir de saka kuşu bulunuyordu. Ekinciye 
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yalvarmaya başladı: // -‘Rica ederim, beni salıver. Ben senin ekinlerine hiçbir zarar vermedim. Bil’âkis 

ekinlerini harap etmekte olan böcekleri yiyerek sana iyilik bile ettim. […]’ Ekinci şu cevabı verdi: // -

Bütün bu söylediklerin doğrudur. İnanırım. Lâkin bugün seni fena arkadaşlarla buldum. Hırsızlarla 

beraber yakaladım. Onlar gibi ceza görüp öleceksin! // Fenalarla düşüp kalkanlar fenalar gibi muamele 

görürler.” (1876, bkz. Kür 1991: 232; baskı hataları düzeltildi, NA) 

Artık çok yaygın kullanılan ‘fabl’, Yılmaz Dağ’ın Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası için 

öğrencilere yönelik hazırladığı görsel şölen oluşturan sayfada, “genellikle hayvanların kişileştirilmesi ve 

konuşturulması esasına dayanan ve şiir biçiminde yazılan masallar” olarak tanımlanmaktadır (Dağ, ‘Fabl’ 

2015). Ayrıca, “Öğüt ve ahlaki ders verme amaçlanır. Didaktik (öğretici) şiire özgü nitelikler taşır” 

(a.g.e.) diye tanım sürdürülmektedir. Bu tanıma, fablın iki temel özelliğini ek yapmak gerekmektedir: - 

Hayvanların yanı sıra bitkiler ve taşlar da kişileştirilebilir. -Şiir veya düzyazı ile de yazılır. (bkz. Best 

‘Fabl’, 2000: 169) 

Dergilerde karıştırılan fabl ile hayvan masalları arasındaki farklar ise aşağıdaki ipuçları 

kullanılarak vurgulanabilir: 

- Fablların yazarları bellidir; genel olarak masalların bir alt başlığı olan hayvan 
masallarının yazarı anonimdir. 

- Masal da bir ahlak dersi içerebilir ancak falb gibi bir ‘eğitici tümceyi’ kanıtlamak için 
yola çıkmaz. 

- Fablda da masalda da konuşan hayvan veya bitkiler yer alabilir ancak fabl ‘figürleri’ 
kalıplaşmış özelliklere sahipken hayvan masalında alışılmışın dışında özellikler 
sergileyebilirler (Der TimpeTe-Verlag 2014, Türkçeye NA; bkz. Best ‘Tierdichtung’, 
2000: 554). 

Bu tanım doğrultusundan değerlendirilince, “Ekinci ve Saka Kuşu” adlı fablın yazar bilgisinin 

eksikliğine dikkat çekmek gerek.  Tabi ki günümüz öğrencileri internet olanaklarına sahip olduklarından, 

çok iyi hazırlanmış fabl ve hayvan masalları ile ilgili sayfalara ve edebiyat örneklerine ulaşarak bu iki 

edebiyat tanımını, birebir eserlerde somutlaştırabilirler. Fantastik özellikleriyle masal türünü oluşturan 

metinler (Kür 1991: 248; 409; 445; 504; 528) ile dinî öğeler taşıyan menkıbeler de (a.g.e.: 419; 463) 

zaman içinde ayrı birer yazın türleri haline gelmişlerdir. 

Bu kısa sorgulama bir gerçeğin altını çizmemizi zorunlu kılıyor: Edebiyat bilimciler ve eğitim 

bilimciler olarak edebî kavramların kullanımında her birimiz birer terim oluşturmaktan vazgeçip 

betimleyici terminoloji ile kavramları kalıcı ve ayırıcı kılmalıyız. Uygulamada zaman zaman farklı 

edebiyat türlerinin birleştirilmesi zaten engellenemez. 

 
İsmet Kür’ün Edebiyat Terminolojisine Dönük Eleştirisi 
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Araştırmacı İsmet Kür, yaşam birikimi sayesinde, dergileri sorgularken dergilerin içinde 

oluşturuldukları toplumsal koşulları dikkate almakla birlikte onların eksikliğini ifade etmekten de geri 

kalmamaktadır. Bu bildirinin sınırları içinde Kür’ün eleştirileri veya saptadığı eksiklikler, edebî türlerle 

sınırlanacaktır. 

Kür, 1913’te yayın hayatına giren ÇOCUK DUYGUSU adlı dergiyi değerlendirirken  

-haklı olarak- fabl metinlerinde hayvanların klişeleşmiş özelliklerinin karıştırılmasını eleştirmektedir. 

Oysa dergi sahipleri büyük iddialarla yola çıkmışlardı. 1869’da yayın hayatına başlayan Mümeyyiz dergisi 

hedefini, “vatanımız etfâlinin terbiyesine elimizden geldiği kadar” katkı sunmak, olarak açıklıyor (bkz. 

Kür 1991: 11). Farklı dergiler kendilerine, geleneklere uygun, saygılı, okuyan, kültürlü, çok dil bilen, 

“Hristiyan çocuğu” gibi azimli, yalan söylemeyen, terbiyeli bir kuşağı yetiştirme gibi hedef 

belirlemişlerdi. 1909’da okurları ile buluşan Musavver Küçük Osmanlı dergisi yazarları “Yavruları[n]ı 

gazete okumaya alıştırmak, bu suretle de fikirlerini parlak etmeye yardım etmek emeli”ni taşısa da (a.g.e.: 

204), eleştirel bir bakış kazandırmayı düşündüklerini gösteren bir eylem ortaya koyamamışlardır. Bu 

doğrultuda, çıkarılan dergilerin satışa sunulduğu gün de tesadüfen seçilmemiştir. Mümeyyiz uyarı 

niteliğinde açıklama yapmaktadır: 

“Hem cuma günleri çıkaracağız ki, öyle bir tatil gününü haylazlıkla geçirmeyiniz.” (a.g.e.: 12; 

Mümeyyiz 1869) 

 “[Amacımız, NA] dersiniz bulunmadığı vakitleri hoş geçirmeniz, fakat boş geçirmemeniz 
için çalışmaktır.” (a.g.e.: 207, Arkadaş 1876) 

Matbaanın olanaklarından oldukça geç yararlanmış Osmanlı toplumunda yayıncılar, yeni ve riskli 

bir alana hitap etmeye cesaret etmişlerdir. Bilgi, kaynak gibi alt yapı eksikliği ile dergi çıkarmaya yeni 

başlamış girişimci yazar, bir taraftan yetersiz okur sayısı, diğer taraftan devlet sansürü gerçeği ile karşı 

karşıya kalmış (a.g.e.: 62; 317) ve önemli hatalar yapmıştır. Yukarıda hikâye, masal ve menkıbenin hatalı 

bir şekilde aynı terim ile ifade edilmesi bunlardan biridir. Almanca edebiyat kaynaklarından yapılan 

çevirilerde anlaşıldığı gibi; 

“fabl, genel geçer bir gerçeği, ahlaki bir tümceyi, pratik bir yaşam deneyimini anlatan kısa, 

bağımsız ve eğitici nazım veya nesirdir. Hayvanlarla ilgili bu metinlerde benzetme sanatından da 

yararlanarak insan ilişkilerini, doğadaki canlı veya cansız varlık veya nesnelere aktararak esprili veya 

ahlaki-eğitici etki yaratılıyor. Birçok hayvanın en belirgin özelliği (tilkinin kurnazlığı, arslanın krallığı 

vb.) klişe halinde kullanılarak, belli insan zaafları dile getiriliyor.” (von Wilpert 1979: 258, Türkçeye 

NA). 

Kür’ün Çocuk Duygusu (1913) adlı dergide “Dergiye Genel Bakış”ta yorumu: “Masallarında 

hayvanlara, özellikle tavşana yer veriyor. Ama bunlarda tavşan, alışageldiğimizde farklı: Tilki gibi 

işleniyor. Kurnaz, hileci falan.” (1991: 317). Kür, genel kültürü kadar edebiyat öğretmenliğinin sağladığı 
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bilgi doğrultusunda bu yanlış kullanımı vurgulamaktadır. Ancak Kür’ün ifade ettiği metne ulaşmamız 

mümkün olmadığı için metinde gerçekten fabldan mı bahsediliyor yoksa hayvan hikâyesinden mi? 

Değerlendiremiyoruz! 

Edebî türler ile ilgili İsmet Kür’ün, 1925 yılında yayın hayatına başlayan SEVİMLİ 

MECMUA’ya yönelik eleştirisi yine iki edebî türü aynı terimle adlandırmasındandır: 

“Öykü ve masal arasındaki fark, çocuk yazınında önem taşır. Çünkü çocuk, öyküyü ‘gerçek’, 

masalı ‘hayal ürünü’ olarak bellemiştir. Hal böyle olunca, ‘Hazret-i Âdem’le Havva’ efsanesini ‘hikâye’ 

diye vermek de sonuna aldığı iki sure çevrisiyle –çeviriler ne oranda doğrudur, bilemem– Tanrı’nın, 

kadınla erkeği ‘ezelî ve ebedî düşman’ haline getirmiş olduğunu müjdelemek de, çocuk dergisi yazarı ve 

sahibi için bağışlanmaz yanlışlardır.” (a.g.e.: 482-483) 

Günlük yaşamımızda aslında önemli bir yer tutan edebiyat kavramlarına karşı duyarsızlığımız, 

İsmet Kür gibi hata yapmaya neden olmaktadır. Yukarıda da açıkladığımız gibi, “Hazret-i Âdem’le 

Havva” menkıbesi ne ‘efsane’dir ne de ‘hikâye’dir! Kür gibi, edebiyatı hem özel yaşamında hem de 

kurumsal eğitiminde deneyimlemiş bir kişinin edebiyat terimlerini yanlış kullanması, bu nedenle 

anlaşılmamaktadır. 

İsmet Kür, ‘başyazı’ları dışarda tutarak eleştirdiği bir başka nokta, bu dergilerin “kendi insanını 

yeterince tanıtamıyor” olmasıdır. (Kür 1991: 516) Kür, “memleketin önemli sorunları[nı] ele alan” 

‘başyazı’ları ve dergilerdeki edebî metinleri olumluyor, dahası iddialı bir de tez ileri sürüyor: 

“İnsanları, erken yaşlardan başlayarak memleket sorunlarıyla ilgilenmeye alıştırmak […] önemli 

bir olaydır. 

Bu dergilerin başarılı olduklarını kanıtlamak için; bunların, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan 

kuşakların çocukluk dergileri olduğunu ansımak yeterlidir kanısındayım. 

‘Tarzan’ ya da ‘altın’ serüvenleri; ‘kovboy’ ‘haydut’ öyküleri; ‘Çiçek Kız’ ve benzeri 

saçmalıklar; ‘Red Kit’ şirinlikleriyle yetişmekte olan kuşakları, memleket ve dünya sorunlarıyla 

ilgilenmeye […] yöneltmek çok zordur.” (a.g.e.: 546) 53 

İsmet Kür’ün beklentisi yüksek olabilir ancak edebî metin seçimi kadar o edebî türlerde 

kullanılan konu ve anlatım tarzı da önemlidir. 

                                                            
53 Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları’nda farklı kavramlar altında kaleme alınan deneme türündeki ‘Giriş’ veya 
‘Başlarken’ başyazılar şöyle adlandırılmıştır: “İptidâ” (65) veya ”İbtidâ” başyazı (104); “Mukaddime” önsöz (7, 18, 
90); “İâde-i Hâl” durum ifadesi (83); “Tahdîs-i Ni’met” iyiliğin ifadesi (117); “İfâde-i Merâm” amacın açıklanması 
(202); “Çocuk Dünyasının Düşüncesi” (244), “Birkaç söz!” (263). 
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 Edebî Metinler Açısından Çocuk Dergilerine Genel Bakış 

Kendilerini ‘ışık saçan’ ( “ziyâ-feşânı”, Çocuklara Mahsûs Gazete 1896, a.g.e.: 117) olarak 

niteleyen çocuk dergileri, okur kitlesinin sayısını gittikçe artırmak için farklı uzunlukta ve farklı tarzlarda 

edebî metinlerden yararlanmışlardır. Bu nedenle sadece kitap bilgisi ile yetinmeyip özdeyiş ve fıkra 

(letâif) gibi kısa edebî metinlerden olduğu gibi “Mâba’di var” ‘dahası var’ anlamında uzun metinleri de 

bölümler hâlinde okurla buluşturmuşlardır. Ancak edebiyat eserlerinin didaktik/eğitici boyutu o denli ağır 

basmıştır ki, kanımca okuru bıktırmışlardır. Kaldı ki edebî metinler didaktik açıdan da hatalar 

içermektedir. (Yanlış çıkarımlar için, Eftal 1874, a.g.e.: 38) Burada üzerinde durulması gereken gerçek, 

edebî metinlere yüklenen ‘yanlış’ misyonun günümüzde hâlâ geçerli olmasıdır. Örneğin Mümeyyiz dergi 

yazarı Tevfik Bey, yazdığı bir öykü aracılığı ile çocuk okurlarını merak ve araştırmaya özendirdiği 

iddiasındadır. Oysa bu öyküde olduğu gibi dergilerdeki pek çok çocuk öyküsünde de düzenli gelir 

getirecek bir çalışma alışkanlığından çok, bir defada, para veya altın gömütü bularak zengin olmak ve 

hayatı boyunca yan gelip yatma hülyası pekiştirilmektedir (a.g.e.: 12; 445-446). 

Metinler açısından bir başka eleştiri noktası: Çocuk dergileri, Türkçe hitap ettiği okur grubuna 

kendi kültürel değerlerini kazandırmayı hedeflese de zaman zaman çevirilere ağırlık vermiştir. Dergi 

içeriklerine bizden daha fazla hâkim olan İsmet Kür, çeviri metinleri dergi içeriğinin zenginleştirmek 

yerine, dergileri ‘istila’ edecek dereceye varmasına haklı olarak isyan etmektedir (a.g.e.: 136). 

“Yazıların hemen tümü çeviri… Daha önce de değindiğim gibi, bir yerde, doğal ya da gerekli 

sayılabilir bu tutum; […] Pek çok çocuk dergisinde durum aşağı yukarı böyledir. Şu var ki, Ço[c]uklara 

Mahsûs Gazete’de bu durum göze batar boyutlara varmıştır. […] ‘Bol resimli’ denebilecek bir dergidir bu 

[…] ve bunların tümü de yabancı dergilerden ya da kart-postallardan alınmıştır.” (a.g.e.: 136) 

Çeviri metinlerin yoğun kullanımına neden olarak, Türkçe metin yoksunluğu, bir başka ifade ile 

yeterince kaynak olmaması gösterilemez. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda kütüphane kültürü olduğunu 

bilimsel çalışmalar da ortaya koymaktadır (Anameriç 2006: 53-78; Candan 2013: 105-124). Ayrıca gerek 

1913’te çıkarılan Çocuk Dünyası’na göre54, gerek Sedat Sever’in araştırmalarında saptadığı kadarıyla az 

sayıda da olsa çocuk edebiyatı da vardır. Dede Korkut Hikâyeleri; Nasrettin Hoca Fıkraları; Karagöz ve 

Meddah oyunları; masal, bilmece, tekerleme, atasözleri; Tanzimat döneminde Kayserili Dr. Rüştü'nün 

1859 yılında yazmış olduğu Nuhbe-tül Etfal; Ahmet Mithat'ın Hace-i Evvel ve Kıssadan Hisse (1871) 

isimli kitapları, çocuk edebiyatının ilk örnekleri kabul edilmektedirler. (bkz. Sever 2003; bkz. Sınar 2006) 

Çocuk edebiyat örneklerinin yeteri kadar olmaması durumunda, yetişkinler için yazılan metinler 

çocukların seviyesine uyarlanabilirdi. Günümüz çocuk ve gençlik dergileri edebiyat metinleri yönünden 

                                                            
54 “Bizim memlek[et]imizde çocuk edebiyatı nâmına, bir sene evveline gelinceye kadar hemen hiçbir şey yoktu. Biz, 
kendi talebelerimize, küçük kardeş ve akrabalarımıza Ali Ulvi Beyin ‘Çocuklarımıza Neşîdeler’i ile İbrahim 
Alâattin Beyin ‘Çocuk Şiirleri’nden başka bir kitap veremiyorduk.” (Çocuk Dünyası 1913, bkz. Kür 1991: 258) 
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oldukça zengindir. Gençlerin espri yeteneğini yansıtan karikatür dergileri ise takdir edilecek 

boyutlardadır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yayınlanmaya başlayan Türkçe çocuk dergilerinde tercih 

edilen metinler kadar o metinlerin konu ve anlatım tarzı da önemlidir. Çocuk dergilerindeki edebî 

metinlerde, bir taraftan fakir kalmamak için çalışmanın şart olduğu telkin edilirken diğer taraftan “iyi 

huy” (a.g.e.: 410) olarak “fukaralığa kanaat” etmek örnek gösterilmektedir (a.g.e.: 75). Dergi yazarları, 

fukaralığın yaşandığı “FABRİKALAR BULUNAN ŞEHİRLERİN KENAR MAHALLELERİ DAİMA ÇİRKİN 

VE FAKİRDİR” betimlemeleriyle çelişki yaratmaya devam etmektedir (Bizim Mecmua 1922, a.g.e.: 389-

392). Bir genç okur kuşağına, masallar aracılığı ile fakirliği tevekkülle karşılaması telkin edilirken diğer 

taraftan aynı kuşağa, koşullar gereği yaşamak zorunda olduğu fiziksel mekânın gerçekliği yüzüne 

vurulmaktadır55. Dergilerin okur kitlesi içinde yer alabilecek varlıklı veya yoksul aile çocuklarında sanki 

işçi sınıfı, yaşam biçiminden kendi sorumlu imiş gibi bir kanı ve kendisi ile ilgili olumsuz imge 

oluşturulmaktadır. 

Yine aynı hedef kitleye “öykü” diye betimlenen bir hayvan masalı aracılığı ile sendikalaşmanın 

zarar getireceği56 telkin edilerek herhangi bir meslek örgütlenmesine karşı baştan önlem almak üzere 

sistem yanlısı bir tutum oluşturulmaktadır. Ticaret sermayesinin gelişimi sanayi devrimini yapmış Avrupa 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında, sanayileşmenin sadece İstanbul ve Selanik’le sınırlı kaldığı, üretim düzeyi 

ve buna bağlı olarak gerçek anlamda işçi sayısının az olduğu bir ülkede, oluşabilecek sınıf bilincini 

başından engellemek amaçlanmaktadır. Bildiğiniz gibi hayvan hikâyelerini fabllardan ayıran özellik, hem 

uzun oluşları hem de sonu mutlu bitmesidir. Bu hayvan hikâyesinde ‘son’un patron lehine ‘mutlu 

sonlanması’ sorgulanmalıdır! 

1913’ten sonra çıkarılan pek çok çocuk dergisinde yer alan bilgilendirici veya anlatıma dayalı 

yazılarda, Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlarda toprak kaybını ve giderek dağılmaya yüz tutan 

gerileyişini, çocukların ruhsal sağlığını ve ebeveynlerine duyması gereken asgari saygıyı ortadan 

kaldırmayacak bir formatta ifade edilmesine özen gösterilmiyor. Dergilerin; dönemin tarihsel, sosyolojik 

ve toplumsal gelişmelerini dış ve iç dinamikleri bağlamında ne kadar objektif değerlendirdiği ayrıca 

tartışmalıdır. Dergilerdeki birçok öyküde, kuşaklar arası güvensizlik körüklenmektedir (Mektepli 1913, 

                                                            
55 Tanzimat Edebiyatı yazarlarından Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), okur profilini göz önünde bulundurarak 
“romanı bir yerde keserek açıklamalar yapar, bilgiler verir, sonra kaldığı yerden romanının konusunu sürdürür.” 
(Üçler Dersanesi 2015: 240; 266) Bu anlatım akışındaki kırılmaya benzer bir paralellik, 1922 yılında çıkarılan Bizim 
Mecmua adlı dergide yer alan “Sihirli Şato” adlı bir masalda saptanmaktadır. (Kür 1991: 389) 
56 1913’de yayın hayatına başlayan Çocuk Dünyası’nın 16. sayısında “Canbazhane Hayvanlarının Grevi” adlı bir 
“Öykü”nün tamamına yakın bölümünü İsmet Kür özetliyor. Sadece sonuç orijinal haliyle okurla paylaşılıyor. 
Canbazhande sömürülen hayvanlar sendika kurarlar ve temel haklarını talep ederler. Müdür hayvanları kovar, hepsi 
işsiz kalır. Hayvanlar haklarını aramak için kamuoyunu oluştururlar ancak hükümetin yaptırımları ile karşılaşırlar. 
Hayvanlar arasında açlık başlayınca önce papağanı sonra maymunu müdüre göndererek kendilerini affettirirler. (Kür 
1991: 254-255). 
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a.g.e.: 282; Çocuk Duygusu 1913, a.g.e.: 298). Bu tarihsel dönemin siyasi değerlendirmesini yaparken de 

Osmanlı İmparatorluğu’nda genel olarak tüm toprakların Osmanlı sultanının mülkü olduğu; bu mülkiyet 

sisteminin, üretici güçlerin gelişimini, sermayenin birikimini, ticaret burjuvazisinin doğuşunu engellediği 

de dile getirilmemektedir. Uluslararası pazar paylaşım kavgasının yanı sıra, Balkanlarda gelişmekte olan 

uluslaşma sürecini ve kendi ulusal pazarlarına sahip çıkma çabasını gözden uzak tutmaktadırlar. 

Çocuk dergilerinde konu bağlamında saptanan bu eksikliklerin yanı sıra bir de anlatım tarzı 

üzerinde durmak gerekir. Dergilerin hedef kitlesi olan çocuklar aileden, okuldan ve toplumdaki 

büyüklerinden aldıkları öğütleri bir de eğlenceyi vaat eden dergilerde, sayfa sayfa okumak zorunda 

kalıyorlar. Bu öğütler, derginin okur kitlesi olan çocukların özgüvenini yıkacak düzeydedir (bkz. a.g.e.: 

27; 38; 447). Amaç yetişmekte olan insanı toplumsal olaylara duyarsız, kendi kendine yeten ve devlete 

sadık bir kişi olarak yönlendirmek olunca (bkz. ayrıca Sınar 2006: 177-178) edebiyat estetiği veya sanat 

estetiği eksik kalıyor, daha doğrusu oluşamıyor. 1856’dan itibaren yayımlanan çocuk dergilerinin genelde 

erkek çocuklarına hitap etmesini ‘öğüt’ odaklı ele aldığımızda, toplumsal kimlik bağlamında Osmanlı 

toplumunun çocuğun eğitimine ‘eril’ yaklaşımını saptamaktayız: 

“[…] erkek çocuğun eğitimi üzerinde durulur. Ailenin erkek çocuğun yeteneklerini keşfedip, onu 

ilgi duyduğu konulara yönlendirmesi gerektiği belirtilir. Ancak aynı öneri kız çocuklar için geçerli 

değildir. […] kızların sadece Kur’an okumayı ve İslâm dininin esaslarını öğrenmeleri yeterlidir.” (a.g.e.: 

177) 

Son olarak 1856-1927 yıllarında çıkarılmış çocuk dergilerinde yayınlanmış anlatıma dayalı (düz 

yazı) eserlerde sıkça başvurulan ancak edebiyat tekniği açısından tanımlanmayan çerçeve anlatım ve iç 

kurguyu dile getirmekte yarar vardır. Örneğin: “Yerli Masal/Çalandan Çalarlar” (Kür 1991: 185-187); 

“Hızır Babanın Hikâyeleri” (a.g.e.: 333-337); “Yaramaz Çocuk/Efsâne ‘Masal’/İshak Kuşu” (a.g.e.: 341-

343). ‘Anlatım içinde anlatım’ olarak ifade edebileceğimiz çerçeve anlatım ve iç kurgu, kişi, konu, mekân 

ve zaman olarak birbiriyle örtüşmeyen iki öykünün birbirine bağlanması, Bin Bir Gece Masalları’ndan 

beri bilinmektedir ancak Türkçede adı konmamıştır. Günümüzde dahi bu teknik terminolojik değer 

kazanmamıştır. Farklı dillerin ve edebiyatların bilimsel çalışmasını yapan filologlar –özellikle de 

Türkologlar– hem edebî türler için hem de edebiyat teknikleri için anlamlı ve kalıcı terimler üretmelidir! 

Edebiyat biliminin zayıf halkasını edebî türlerin adlandırılmasında ve alt edebî grupların tanımlanmasında 

saptamaktayız. 

Sonuç 

İsmet Kür, 19. ve 20. yüzyıl çocuk dergilerini Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları adlı 

çalışmasında aktarıp değerlendirirken duyarlı, çalışkan, edebiyat konusunda bilim ve uygulamada 

deneyimli, eski yazıyı yeni kuşaklarla buluşturmada da birikimli ve kararlıdır. Geçmişine sahip çıkan 

İsmet Kür, bu süreci olması gerektiği gibi gelecek kuşaklara aktarmıştır. Herkesin eski yazı okuması 
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gerekmez. Uzmanlaşmış Türkologların eski yazılı belgeleri Latin harfleri ile bizlere ulaştırması yeterlidir. 

Böylece farklı disiplinlerden bilim insanları, kültürlerine ait geçmiş tarihli yazılı belgeler aracılığı ile 

hangi süreçlerden geçerek bugüne gelindiğinin bilincinde artılarını ve eksikliklerini daha iyi değerlendirip 

çözüm yolları arayabilirler. 

1869-1927 yılları arasında yayınlanan çocuk dergileri hakkında değerlendirme yaparken edebiyat 

metinleri ve edebiyat terminolojisi konusunda ‘sınıfta kaldıkları’ tezi ileri sürülebilir. Sayısı oldukça fazla 

olan öğretici özellikteki eserler seçilip amaçlanan öğretinin farklı anlaşılmasını engellemek için çıkarım, 

yani kıssadan hisse de açıkça kaleme alınmıştır. Çalışma alışkanlığı kazandırmak hedeflense de hazırcı 

bir telkin baskın çıkmaktadır. Çocuk edebiyatı metinleri kadar bu metinlerin adlandırılmasında da 

karışıklık saptanmıştır. Türlerin betimlenmesi sorunu ciddi boyutlardadır! Günümüz edebiyat eğitiminde 

de ifade edilen bu eksikliklerin yeterince giderilmediği görüşü hâkim olmaktadır!  
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ÖZET 

İlkçağdan bu yana tüm düşünürler, eğitime, bilime ve hayata dair görüşlerini sistematik bir şekilde sunmaya 
çalışmışlardır. Böylece düşünceler, bireylerin yaşamlarında belli değerler kalıbı olarak kategorize edilmiştir; onların 
davranışlarını yönlendiren önemli birer etken haline gelmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde, artan bilgiler ve 
küreselleşmeyle birlikte davranışları yönlendiren bu düşünce ve değerler yapısı “paradigma” ismini almıştır. 
Araştırmanın amacı,1940 sonrası Türk Edebiyatında ortaya çıkan I. Yeni ve II. Yeni Hareketlerini, savundukları 
paradigmalar açısından ele almaktır. Çalışmanın evrenini Birinci Yeni ve İkinci Yeni Edebiyat Akımları etkisinde 
ortaya çıkan şiirler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise amaca yönelik örneklem türlerinden ölçüt 
örnekleme oluşturmaktadır. Kuramsal olarak gerçekleştirilen çalışmanın temelini Thomas Samuel Kuhn’un 
paradigmalara dair ileri sürmüş olduğu teorisi oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel 
araştırma tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, veriler Thomas S. Kuhn’un paradigma değişimi üzerine ileri sürmüş olduğu teorisi 
bağlamında, Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareketleri etkisinde oluşan şiirler biçim ve içerik açısından analiz 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Yeni, İkinci Yeni, Thomas Samuel Kuhn, Paradigma değişimi. 

ABSTRACT 

Since antiquity, philosophers have tried to express their point of views about education, science and life in a 
systematic way. Thereby, the thoughts have been categorized as a pattern of certain values in individuals’ life and 
have started to become an important factor in guiding their behavior. In the 20th century, with growing knowledge 
and globalization, the structure of ideas and values which directs behaviors was named “paradigm”. The aim of 
research is studying the First New Movement and Second New Movement, which emerged after the 1940s in 
Turkish Literature, in terms of paradigms they defend. The study targets are poems that emerged under influence of 
First New Movement and Second New Movement. Criterion sampling, one of the types of purposeful sampling, is 
creating the sample of the research. Thomas Samuel Kuhn’s asserted theory about paradigms constitutes the basis of 
study which is operated theoretically. As a data collection tool of the research, document analysis, one of the 
qualitative research techniques, were used. In the end of the research, in the context of Thomas S. Kuhn’s theory 
about paradigm, data and poems emerged under influence of First New Movement and Second New Movement 
were analyzed in terms of form and content. 

Keywords: Birinci Yeni, İkinci Yeni, Thomas Samuel Kuhn, Paradigm shift. 
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1.Giriş 

İlkçağdan bu yana tüm düşünürler, eğitime, bilime ve hayata dair görüşlerini sistematik bir 

şekilde sunmaya çalışmışlardır. Böylece düşünceler, bireylerin yaşamlarında belli değerler kalıbı olarak 

kategorize edilmiştir; onların davranışlarını yönlendiren önemli birer etken haline gelmiştir. 20. yüzyıla 

gelindiğinde, artan bilgiler ve küreselleşmeyle birlikte davranışları yönlendiren bu düşünce ve değerler 

yapısı “paradigma” ismini almıştır. Thompson (1992: 646)’un “bir şeyin modeli ya da çok açık ve tipik 

örneği” olarak tanımladığı “paradigma” sözcüğü, köken olarak Latince “paradeigma” dan gelmektedir 

(Cambridge International Dictionary of English,1992:1024). Usher (1996:15) ise paradigmayı en açık bir 

şekilde şöyle ifade etmiştir: 

“Paradigmalar, bilim topluluğu için harita ya da rehber gibi işlev gören, üzerinde durulması 

gereken önemli konuları veya sorunları belirleyen ve tanımlanmış sorunların çözümü için kabul edilebilir 

kuramlar veya açıklamalar oluşturan, yöntemler ve teknikler sunan çerçevelerdir.” (akt: Glesne, 2013:6). 

Paradigmaya dair yapılan bu tanımlar, sınırları belirlenmiş ve sistematize edilmiş, eski çağlardan 

beri varlığını koruyan bir kavram olduğunu göstermektedir. Ne var ki bu kavrama, değişen dünya ve her 

gün daha ileriye giden bilim ile daha çok ihtiyaç duyulur hale gelmiştir; çünkü bilim dünyasında sisteme 

oturmayan, bir kurama dayanmayan çalışmaların, amacını da tam olarak yerine getiremeyeceği 

düşünülmektedir. Bilimsel çalışmaların temelini oluşturan ve onlara yön veren paradigmaların 

sınıflandırılmasına dair sosyal bilimciler arasında bir birlik olmamasına rağmen (Glesne, 2013:8) genelde 

iki başlık altında ele alınmıştır: Pozitivist Paradigma ve Yorumlayıcı Paradigma.  

Nesnel bir gerçekliği savunan pozitivist paradigmaya dair değişik görüşler ileri sürülmüştür. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

a) Merriam (2013:8)’a göre pozitivist paradigma, gerçekliğin değişmez, ölçülebilir ve 

bilimsel yasalara ulaştıracak bir netlikte evrende var olduğunu savunur. 

b) Scwartz ve Ogilvy (1979)’a göre pozitivist paradigmanın tam olarak yerine 

getirilebilmesi için bilim adamının, yapmış olduğu araştırmadan kendini soyutlaması ve 

gerçekliği objektif olarak görüp araştırmasına o şekilde yön vermesi gerektiğini ileri 

sürmüştür (akt: Yıldırım ve Şimşek, 2013:29). 

c) Pozitivist paradigma anlayışını benimseyen bir araştırmacı, evrende, insanlara sunulacak 

tek bir gerçek olduğunu bilerek çalışmalarını gerçekleştirir (Glesne, 2013: 10). 

d) Krauss (2005)’a göre, pozitivist görüşün hakim olduğu bilim anlayışında, gerçekliğe dair 

veriler, dış dünyada gözlemlenebilir bir şekilde yer aldıkları için onların analizleri değer 

yargılarından bağımsızdır ve değiştirilemezler. 
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Pozitivist paradigmanın savunduğu felsefi görüşün tam aksini savunan “yorumlayıcı paradigma”ya 

dair görüşler ise şu şekildedir: 

a) Mayring (2011: 16)’e göre, sosyal bir varlık olan bireyin, uymak zorunda olduğu tek bir 

gerçeklik ya da tek bir kural yoktur; bunun yerine sosyal etkileşim vardır, bireyin her bir 

etkileşimi onu farklı bir yorumlama sürecine götürür. 

b) Yorumlayıcı bakış açısı, bireyi merkeze alır ve onun dünyayı anlama biçimiyle ilgilenir 

(Call ve Chapman,2000; Healy ve  Perry, 2000). 

c) Creswell (2013:24)’e göre, bireyin kendi deneyimleri ile edinmiş olduğu öznel anlamlar, 

ona çoklu bakış açısı kazandırır, bu yüzden yorumlamacı paradigmayı savunan bir 

araştırmacı, çalışmasında katılımlarının bakış açısına önem vermelidir. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere pozitivist ve yorumlayıcı paradigmalar, gerçekliğe ulaşma, 

anlama ve algılama üzerine birbirlerinin tam aksi olan görüşleri savunmaktadır. Paradigmalar, 

davranışlara hükmeden düşünce sistemleri oldukları için, bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir; 

doğuştan kazanılmayan, sonradan da değişebilen yapılardır.  Bilim dünyası açısından ele alındığında ise 

hiçbir paradigmanın, kuramın ya da yöntemin, bilimin ihtiyacını tamamen karşılayamayacağı hesaba 

katılınca, her iki paradigmanın da bilim dünyası için birbirlerinin eksik kalan yanlarını tamamladıkları 

düşünülmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı,1940 sonrası Türk Edebiyatı’nda ortaya çıkan I. Yeni ve II. Yeni 

Hareketlerini, savundukları paradigmalar açısından ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara cevap aranacaktır: 

1. Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi etkisinde oluşan eserlerdeki biçim ve içerik 

açısından ortak noktalar nelerdir? 

2. Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi etkisinde oluşan eserlerdeki biçim ve içerik 

açısından zıt noktalar nelerdir? 

 

 

 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 
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1940 sonrası Türk Edebiyatı şiirlerindeki paradigma değişimini incelemek amacıyla kitaplar, 

konu ilgili makaleler ve diğer bilimsel verilere yoğunlaşılarak kuramsal temelli bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temelini Thomas Samuel Kuhn’un paradigmalara dair ileri sürmüş olduğu 

teorisi oluşturmaktadır.  

Fizikçi, tarihçi ve felsefeci olan Thomas S. Kuhn, 1922 yılında Ohio’da doğmuştur; Harward 

Üniversitesi fizik bölümünden mezun olmuş, aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kuhn, 

lisansüstü eğitimini yaparken tarihin, bilim felsefesi üzerindeki etkisiyle ilgilenmeye başlamıştır 

(Heilbron, 1998). The Economist dergisinin 13 Temmuz 1996’da çıkarmış oldukları 7974 sayılı 

yazısında, Kuhn’un bilim felsefesine dair bu sorgulamaları ve araştırmaları, paradigma kavramını değişik 

anlamlarda ele aldığı “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabının, aynı zamanda da teorisinin ortaya 

çıkmasını sağladığı ifade edilmiştir.  

2.2. İncelenen Eserler 

Çalışmanın evrenini 1940 sonrası ortaya çıkan Birinci Yeni ve İkinci Yeni Edebiyat Akımları 

etkisinde ortaya çıkan şiirler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise amaca yönelik örneklem 

türlerinden ölçüt örnekleme oluşturmaktadır. Her iki edebiyat dönemine ait şiirlerden, o dönemin 

özelliklerini en iyi yansıtma özelliği ölçüt olarak alınmıştır. Örneklemin belirlenmesinde konuya hâkim 

iki alan uzmanından yardım alınmıştır. Görüşler doğrultusunda Birinci Yeni Dönemi için İstanbul’u 

Dinliyorum, Bir Şehri Bırakmak, Telgrafhane (akt. Geçgel, 2014); İkinci yeni Dönemi için Paul Klee’de 

Uyanmak, Göğe Bakma Durağı, Yerçekimli Karanfil, Üvercinka, Bakışsız Bir Kedi Kara, Balkon, Han 

(akt. Tuncer, 2005) eserleri örneklem olarak alınmıştır. Örneklem olarak belirlenen şairler ve şiirleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. I. ve II Yeni Hareketi’nde İncelenen Eserler  

Eser ismi Şair 

İstanbul’u Dinliyorum Orhan Veli Kanık 

Bir Şehri Bırakmak Oktay Rifat Horozcu 
Telgrafhane Melih Cevdet Anday 
Paul Klee’de Uyanmak İlhan Berk 
Göğe Bakma Durağı Turgut Uyar 
Yerçekimli Karanfil Edip Cansever 
Üvercinka Cemal Süreya 
Bakışsız Bir Kedi Kara Ece Ayhan Çağlar 
Balkon Sezai Karakoç 
Han Ülkü Tamer 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman analizi 

kullanılmıştır.  Doküman analizi, daha çok resmi kayıtlar, mektuplar, gazeteler, şiirler, şarkılar, hükümet 
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kayıtları, tarihi belgeler, günlükler, yaşam öyküleri gibi  (Merriam, 2013) yazılı ve basılı kaynakların 

incelenmesi sonucu (Bogdan ve Biklen,2007) verilerin elde edildiği bir tekniktir. Bu teknik aracılığıyla 

çalışmanın örneklemini oluşturan 10 eser incelenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Berelson (1952:18) içerik analizi 

tekniğini, iletişimin yazılı veya açık içeriğinin objektif, sistematik ve sayısal verilerle tanımlarını yapan 

bir araştırma tekniği olarak tanımlamıştır. Robert ve Bouillaget (1995) ise içerik analizinin, metinlerin 

derinlemesine ele alınarak, onların temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak için kullanılan 

sistematik bir teknik olduğunu ifade etmiştir (akt: Bilgin,2014). Analiz süreci şu şekilde 

gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013): 

 Verilerin Kodlanması: Bu bölümde örneklemi oluşturan Birinci Yeni ve İkinci Yeni 

şiirlerindeki kavramlar belirlenmiştir. Tespit edilen kavramlar anlamlı birimler haline getirilmiş ve 

sınıflandırılmış. 

Temaların Bulunması: İçerik çözümlemesinin önemli bir aşaması da verilerin sınıflandırılacağı 

temaları belirlemektir. Bu aşamada, her iki edebiyat dönemine ait şiirler geçen kavramlar “konu” 

bakımından incelenmiştir. Bu aşamada, elde edilen kodlar ilişkilendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda her bir kod anlam bakımından birbiriyle ilişkilendirilerek alt temalar oluşturulmuştur.   

Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Düzenlenmesi: Bu aşamada toplanan veriler düzenlenmiş 

ve okurun anlayabileceği şekilde tanımlanmıştır. Veriler görüş ve yorumlar sunulmadan elde edildiği 

şekilde rapor edilmiştir. 

Son kısım ise verilerin yorumlanmasıdır. Bu kısım bir sonraki bölümde ayrı bir başlık halinde 

detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

2.5. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 

Araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak için veri çözümleme sürecinde kavramsal 

kategorilere ve alt kategorilere nasıl ulaşıldığı ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Araştırmanın 

güvenirliğini saptamak için araştırmaya dâhil edilen eserlerin analizi sonucunda ulaşılan kavramsal 

kategoriler ve altında verilen alt kategorilere ait örnekleri onaylamak için bir alan uzmanından yardım 

alınmıştır. Araştırmanın problem cümleleri doğrultusunda, güvenirlik formülü üç başlık altında ayrı ayrı 

yapılmıştır. Diğer alan uzmanı araştırmacı tarafından da elde edilen bulgular, Miles ve Huberman (1994: 

64)’ın ortaya koyduğu güvenirlik formülüyle karşılaştırılarak şu şekilde hesaplanmıştır: 

1. Birinci Yeni ve İkinci Yeni şiirlerindeki benzerliklere yönelik kod güvenirliği: 
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Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği +  Görüş Ayrılığı)  
      = 163 / (163+20) 
      = 0,89 
 

2. Birinci Yeni şiirlerinde bulunan farklılıklara yönelik kod güvenirliği: 
Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği +  Görüş Ayrılığı)  
      = 31 / (31+6) 
      = 0,84 
 

3. İkinci Yeni şiirlerinde bulunan farklılıklara yönelik kod güvenirliği: 
Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği +  Görüş Ayrılığı)  
      = 100 / (100+23) 
      = 0,81 
 
Yapılan çözümlemeler sonucunda, araştırmanın güvenirlik değerleri .80 üzerinde bulunmuştur. 

Miles ve Huberman (1994)’e göre bir araştırmanın güvenilir sayılabilmesi için kodlama güvenirliğinin en 

az .80 uyum seviyesinde olması gerekir (akt: Creswell, 2013). 

3. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölüm araştırma sorularıyla bağlantılı olarak iki başlık altında ele alınmıştır. İlk bölümde 

Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi etkisinde oluşan şiirlerin biçim ve içerik açısından ortak 

noktalarına; ikinci bölümde Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi etkisinde oluşan şiirlerin biçim 

ve içerik açısından farklılık gösteren noktalarına dair bulgulara yer verilmiştir. 

3.1.Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi Etkisinde Oluşan Eserlerin Biçim ve İçerik 

Açısından Ortak Noktaları 

Bu bölümde Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareket’lerinden örneklem olarak seçilen eserlerin, 

içerik analizi sonucunda ortak bulunan kategorileri ve alt kategorileri verilmiştir. Tablo 2’de iki edebiyat 

akımının şiirlerinde biçim ve içerik açısından ortak noktaları frekansları ile birlikte gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2. Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareketi’nin Biçim ve İçerik Açısından Ortak Noktaları 
  

Sıradan olaylar 
 
Biçimsel özelliklere karşı çıkma 
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Birinci Yeni 9         8         7    6     13       23 
 

İkinci Yeni 6        14         4    10     19      44 

 

 Tablo 2’ye bakıldığında, biçim açısından Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareketleri etkisinde 

oluşan şiirlerde, düz ve kurallı cümlelerden oluşan şiir anlayışına karşı çıkıldığı görülmektedir. Bu ortak 

noktanın özellikle devrik cümle yapısında kendini gösterdiği söylenebilir. İçerik açısından her iki akım 

etkisinde oluşan şiirlerde de sıradan olaylar ortak nokta olmuştur. Her iki şiirde de doğa olayları ve 

canlılar var olduğu şekilde, doğadaki haliyle şiire alınmıştır. Şiire alınan bu doğa olayları ve canlıların, 

aşırı süslü anlatımlar için bir aracı olmak yerine çağrışımlar yapan birer araç görevi gördükleri 

saptanmıştır. 

3.2. Birinci Yeni Hareketi ve İkinci Yeni Hareketi Etkisinde Oluşan Eserlerin Biçim ve İçerik 

Açısından Ortak Noktaları 

Araştırmanın bu kısmında, Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareketlerinden örneklem olarak seçilen 

eserlerde, içerik analizi sonucunda bulunan zıt noktalara dair kategoriler ve alt kategoriler ortaya 

koyulmuştur. Bu amaçla da Birinci Yeni ve İkinci Yeni edebiyat akımlarının biçim ve içerik açısından 

farklılık gösteren noktaları iki ayrı tablo halinde frekans değerleri ile birlikte verilmiştir. 

Tablo 3. Birinci Yeni Hareketi’nin İkinci Yeni Hareketi’ne Göre Farklılık Gösteren Özellikleri 
Kategoriler Alt kategoriler f 
Belli bir şehirle sınırlı kalma Şiirin hareket noktası olarak İstanbul 12 

İstanbul’un semtleri 2 
 

Sıradan olaylar Yaşamın içinden sahneler 9 
 

Dilde sadelik İkilemeler 5 
Konuşma dili 1 

 
Sorumluluk Toplumsal sorunlara duyarlılık 2 

 

Tablo 3’e göre, Birinci Yeni şiirlerinde İkinci Yeni şiirlerinin aksine İstanbul’un çokça 

kullanılması, adeta şiirin sahnesi haline gelmesi dikkat çekmektedir. Birinci yeni şiirlerinde, yaşamın 

içerisinden herhangi bir kesit, hiçbir amaç güdülmeden şiirin içerisine dâhil edilmiştir. İkinci Yeni 

şiirlerinde yaşamın içinden sıradan olayların şiirin birer parçası haline getirilmesi söz konusu değildir. 
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İkinci Yeni şiirleri dilsel olarak oldukça karmaşık ve kapalı bir anlama sahiptir; oysaki Birinci Yeni 

şiirlerinin dili sade ve anlaşılırdır. Birinci Yeni şairleri, gündelik yaşama göstermiş oldukları hassasiyet 

gibi toplumsal olaylara da şiirlerinde yer vermiş. İkinci Yeni şairlerinde ise bu duruma rastlanmamıştır. 

Onlar şiiri, toplumsal değil edebi bir bakış açısıyla ele almışlardır. 

Tablo 4. İkinci Yeni Hareketi’nin Birinci Yeni Hareketi’ne Göre Farklılık Gösteren Özellikleri 
Kategoriler Alt kategoriler f 
Biçimsel özelliklere  
karşı çıkma 

Kafiyeler  25 
Yapıları değiştirilmiş sözcükler  8 
Bozuk cümle yapıları  8 

 
Anlamsızlıklar Anlam bütünlüğü taşımayan mısralar ve metinler  17 

Bağlantısız yapılardan oluşan dizeler ve cümleler  8 
Bilinmeyen ifadelere dayanan dizeler ve cümleler  8 
Anlamla bağlantısız kişi isimleri  6 

 
Duygular Umut içinde bekleyiş  7 

Beğenme  6 
Cesaret  2 
Mutsuzluk  2 
Mutluluk  2 
Tahammülsüzlük  1 

 

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere, İkinci Yeni şiirinin Birinci Yeni şiirinden farklılık gösteren 

yanları, biçim ve içerik olarak ikiye ayrılmaktadır. Biçimsel yönden, İkinci Yeni şiiri, Birinci Yeni 

şiirindeki gibi kurallara karşı çıkmanın yanı sıra farklı olarak düzensiz uyaklar, yapıları değiştirilmiş 

sözcükler ve yapısal olarak bozuk cümlelere de yer vermiştir. İçerik olarak ise, Birinci Yeni ve İkinci 

Yeni neredeyse tamamen zıttır. İkinci Yeni şiirleri, mısra, dize ve sözcük boyutunda anlamsızlıklar 

üzerine kurulu yapılardan oluşmaktadır. Oysaki Birinci Yeni şiiri için sadeliğin önemli olduğu 

saptanmıştı. Son farklılık olarak ise, İkinci Yeni şiirlerinde, duyguların kendisini fazlasıyla hissettirmiş 

olmasıyla ilgilidir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Her yeni edebiyat akımının, bir başka edebiyat akımına ya da toplumsal bir olaya tepki olarak 

ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Her yeni kuram veya düşünce de o zamana kadar kabul gören 

kuralların ve düşüncelerin değişmesi anlamına gelir (Kuhn, 2008). Birinci Yeni ve İkinci Yeni Edebiyat 

akımları da birer tepkinin ve devamında gelen değişikliklerin ürünüdür.  

Kuhn (2008)’e göre, paradigma değişimlerinde keşif önemli bir yere sahiptir. Ona göre keşif, var 

olan düzendeki kuralların, beklentilere karşılık vermemesinin farkına varılarak harekete geçmektir. Bu 

harekete geçme işleminin amacı da, olumsuz durumları ortadan kaldırıp yeni bir paradigma oluşturmaktır. 

Birinci Yeni Hareketi de, böyle bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönem, toplumların alt üst olduğu, eski 

bilgi ve inançların kökten değişmesine sebep olan iki büyük dünya savaşı arasına denk gelen bir zaman 
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dilimidir (Ercilasun, 1994). Yine bu dönemde Tanzimat Dönemi ile birlikte, halka ve toplumsal olaylara 

yer verme çabasının yeterli olmadığı bilinmektedir. Birinci Yeni, kullandığı konuşma dili, gündelik hayatı 

şiire yansıtması ve kuralları reddetmesi sayesinde şiiri halka ve toplumsal konulara duyarlı bir hale 

getirmiştir. 

1950’li yıllara gelindiğinde Demokrat Parti zamanında, baskıcı bir yönetim tarzı izlenir. Edebiyat 

da bu baskıdan nasibini alır ve bu yüzden anlamda açıklık, toplumsal konular geri plana atılmak zorunda 

kalınır (Tuncer, 2005). O dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda Birinci Yeni Hareketi’nin 

kabul ettiği şiir anlayışının o döneme aykırı olduğu söylenebilir. Kuhn (2008)’e göre, böyle hoşnutsuz ve 

bunalım dönemlerinde, rakip paradigmalar çoğalmaya başlar, ne olursa olsun bir çare bulma isteği ortaya 

çıkar. Bu bunalımın sona ermesi için de yerine başka bir paradigmanın gelmesi gerekmektedir. Bu dönem 

için Birinci Yeni’nin savunmuş olduğu anlayışı, geçersiz kılacak şiir anlayışı İkinci Yeni olmuştur. 

Kuhn (2008)’a göre, birbirini takip eden paradigmalar, evren ve ilgili konular hakkında 

birbirinden farklı bilgiler verir. Ardışıklık taşıyan Birinci Yeni ve İkinci Yeni şiirine dair bulgulara 

bakıldığında, biçim ve içerik açısından farklı noktalardan şiire yaklaştıkları görülmüştür. Bu bakımdan 

her iki edebiyat akımının da şiire farklı bir bakış açısı getirdiği düşünülmektedir. 

Kuhn (2008), her ne kadar yeni paradigmanın, eski paradigmayla benzer yanlarının olduğunu 

belirtse de ikisi arasında kesinlikle tam olarak bütünlük olmadığını ifade etmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, Birinci Yeni ve İkinci Yeni şiirlerinde, biçim ve içerik açısından ortak noktalar olduğu saptanmıştır. 

Öte yandan her iki edebiyat dönemi arasında farklı noktaların daha çok olduğu belirlenmiştir. Bu durum 

da iki edebiyat akımının uyumlu yanlarının geri plana atıldığı, birbirinin kesinlikle her yönden zıt olduğu 

algısını oluşturduğu söylenebilir. İkinci Yeni şiirindeki bu farklılıklar, Birinci Yeni şiir anlayışındaki 

görüşlerin yerini almıştır. Kuhn (2008: 229) bu konuyla ilgili, “Bilimsel bir devrimden sonra eski 

ölçümden ve uyarlamalardan birçoğu geçersiz hale gelir ve yerlerine yenileri konur.” şeklinde bir 

açıklamada bulunmuştur. 

İkinci Yeni şairleri, Divan şiirinin ruhunu yeniden canlandıran eserler vermişlerdir (Tonga, 2007). 

Kuhn (2008), yeni paradigmaların, daha önceki paradigmalardan etkilendiğini, bu yüzden de eski 

paradigmaların özelliklerini yansıtmalarının doğal olduğunu belirtmiştir. Bu ilişki İkinci Yeni Hareketi ile 

Divan Edebiyatı arasında söz konusudur. Aynı zamanda, araştırmanın bulgularına bakıldığında, benzer 

durumun Birinci Yeni ve İkinci Yeni şiiri arasında da görülecektir. Bu bakımdan İkinci Yeni her ne kadar 

Birinci Yeni Hareketi’ne bir tepki olarak doğsa da biçim ve içerik açısından tepki verdiği akımın 

özelliklerini tekrar ettirdiği düşünülmektedir. 

Birinci Yeni ve İkinci Yeni Hareketi, her ne kadar var olan düzene başkaldırış ve bir çözüm 

sunabilmek adına ortaya çıkmış olsa da bu durumun tam anlamıyla gerçekleştiği söylenemez. Kuhn 

(2008), ortaya atılan hiçbir düşünce yapısının belli bir zaman dilimi içinde var olan bütün bulmacaları 
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çözemeyeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, Birinci Yeni Hareketi tüm sorunların cevabı olsaydı İkinci 

Yeni Hareketi var olmazdı, denilebilir. Birinci Yeni Hareketi’ne karşı çıkarak ortaya çıkan İkinci Yeni 

yeterli olsaydı; ondan sonra gelen başka edebiyat akımları da olmazdı diye düşünülmektedir. 

Kuhn (2008: 264) yeni ortaya çıkan paradigmalarla ilgili şunu açıklamada bulunmuştur: 

“Yeni bir paradigma adayının başta çok az taraftarı olabilir, hatta bazen bu 
taraftarların konumları bile biraz kuşku götürebilir. Her şeye karşın, eğer işlerinin 
ehli iseler, paradigmayı iyileştirecekler, olanakları araştıracaklar ve onun 
yönlendirdiği bir topluluğa ait olmanın ne demek olduğunu göstereceklerdir. Bütün 
bunlar yapılırken, eğer yazgısında mücadelesini kazanmak olan paradigma söz 
konusuysa, lehteki ikna edici kanıtlamaların gücü ve sayısı da giderek artacaktır.” 

Kuhn’un yapmış olduğu bu açıklamadan hareketle, Birinci Yeni ve İkinci Yeni şiiri için ortak 

benzerlik kurulabilir. Her iki akımın da var olmaya başladığı dönemde kabul görmediği, hatta büyük 

eleştiriler aldığı bilinmektedir. Zamanla her iki dönemin şairlerinin verdiği eserler sayesinde, Birinci Yeni 

ve İkinci Yeni Hareketleri edebiyat dünyasında resmiyet kazanmış birer akım haline gelmiştir. Bu 

durumun da onları takip eden birçok yazar ve şairi, o dönemin savunucusu yaptığı düşünülmektedir. 

Bulgular ve sonuçlardan hareketle, edebiyat dünyasında var olan akımların, düşüncelerin Thomas 

S. Kuhn’un teorisi gibi felsefi temelleri oturmuş bir çerçeveyle ele alınması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu durumun, edebiyatta doğan her düşüncenin ve akımın var oluş sebebini, felsefi boyutlarda ele almak 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Eğer edebiyat akımlarına ve savunulan fikirlere bu şekilde 

yaklaşılırsa, edebiyatta var olan her bir harekete objektif bir şekilde yaklaşılacağı düşünülmektedir. 

Böylelikle, önemli eserlerin ve şahısların ismini taşıyan akımlara, değerli-değersiz, edebi-gereksiz gibi 

yaklaşımlarda bulunulmayacağı, her birine var oluş şartları göz önünde bulundurularak aynı değerde 

yaklaşılacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Blog yazarlarının, okuyanları dikkate alarak daha dikkatli davrandıkları için öğrenmeye ve hatırlamaya 
etkisi olduğu kabul edilmektedir. Öğrenci performansını artırmak amacıyla blog etkisini görmek için öğrencilere 
blog sayfası hazırlattık. Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümünde Genel 
Fiziki Coğrafya ve Genel Coğrafya dersini alan öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Ara sınav ve final sınavının % 40 
ve ödev puanının % 20 katkı yaptığı her iki dersin başarısı blog çalışmalarıyla yükselmiştir. Bloglarda yayınlanan 
ödevlerden ikisi bu bildiride ele almaya çalışacağız. Örneklemi oluşturan 200 öğrenci öncelikle birer blog sayfası 
açtıktan sonra sayfalarda ilk ödev olarak “özgeçmiş”lerini ve “dünyada yaşanacak en iyi yer sizce neresidir?” 
Hakkında yaptıkları çalışmaları yayınlamışlardır. Ardından Coğrafya Atlası, Coğrafya derslerinde kullanılacak 
önemli görseller, Sosyal Bilgiler derslerinde Coğrafya Bilgi Sistemlerinin kullanımı, Neden Coğrafya öğreniyoruz?, 
Coğrafyanın geleceği yayınlanmıştır. Bu bildiride öğretmen adaylarının kişisel özgeçmişlerinde kullandıkları coğrafi 
terimler incelenmiştir. Özellikle bölge, bölüm, il, ilçe, köy, göl, nüfus, yüzölçümü gibi coğrafi terminolojide 
rastladığımız anahtar sözcüklerin kullanma sıklığını ve bunu ele alış şekillerini ortaya koymaya çalıştık. Çalışmanın 
ikinci kısmında ise öğrencilerin yaşanacak yer tercihleri küresel ve yerel perspektif açısından incelenecektir. 
Bunlardan iklim, deniz, göl, sıcaklık ortalaması, orman ve benzeri gerekçeleri diğerleriyle karşılaştırılacaktır. 
Üçüncü ve son olarak Coğrafya atlası ödevinde ders içi etkinlik ve blogta bir atlasta bulunması gereken ilk yirmi 
harita ne olmalıdır sorusu sorulmuştur. Haritaların dağılımında beklendiği gibi blogların lehine bir farklılık olup 
olmadığına bakılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Coğrafya, blog, özgeçmiş, dünya, yaşanacak yer. 

ABSTRACT 

While Bloggers  prepare to blog pages considering to readers for behave more carefully, this is accepted to 
be impact to learning and remember. We have prepared blog pages to Students  in order to see the effect block 
improving student performence .This study carried out with studied General  Physical Geography and General 
Geography Students at Mugla Sitki Kocman University Education Faculty in Elementary Education Department. 
Both lesson success which %40 of mid-term exam with final exam and contributed to %20 of point to homework is 
uprised by blogworks. We will deal both homework which published to blogs pages in this study. After two 
hundered students who is make up of sample is open to thir blog pages, Students have published as a first homework 
works about “Curriculum vitae” and “where is best place for live in the World?” Afterwards, Students have 
published to Geography atlas, images which will be used at Geography lessons, using to Geography knowledge 
systems at geography lessons, why do we learn geaography? and future of geography. Used geographical terms by 
teacher Candidates on Curriculum vitae look into at this paper. Esspacially, We tried to reveal frequency of 
occurrence and kinds of using to key therms which come accros on geography terminology such as region, 
department, city, town, village, lake, population, square measure. In the second part of the study will look into 
preferred places by Students in terms of global and local perspective. Those which is compare climate, sea, ake, 
avarage tempreture forest and ect. reasons with others. And the end of part was questioned at geographic atlas task 
“What sholud be the first twenty maps to be included in atlas?” question at lesson activity and blog. As expected, it 
was looked whether there is a difference in the distrubition of maps in favor of blogs. 

Keywords: Geography, blogs, Curriculum vitae, world, place to live. 
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Blog adı ilk olarak 1997'de Jorn Barger tarafından kullanılmıştır. www.blogger.com adresinin 

kurucusu Pyra Labs firması konuyla ilgili terimleri literatüre kazandırmıştır. Yirmi yıl önce başlayan 

blogculuk hızla gelişmektedir. Okuyucular sadece okuma sayfaları hazırlamaktan daha fazlasını yapar, 

örneğin okunan yazının okuyanlar tarafından puanlanması ile geri bildirim alma, metnin transferinin 

yapılması şeklinde olabilir ki bununla blog yazarları kendilerini sürekli olarak güncelleyebilir (Adami, 

2014: 136). 

“Özgeçmiş”te Coğrafya 

Dağ, bölge, il, ilçe, köy, belde, kasaba, nüfus, yerleşme, kent, deniz, yükseklik, göl, 
enlem, boylam, orman, ova, yüzölçümü, iklim, yeryüzü şekilleri, yönler, tarım, 
hayvancılık, sanayi, ticaret, bitki örtüsü, nehir. 

“Yaşanacak en iyi yer”de Coğrafya 

Nüfus, Yüzölçümü, İklim, Milli Gelir, Deniz, Nehir, Ulaşım, Doğal Güzellik, Tarihi 
Önemi. 

Atlas  

Bir atlasta bulunması gereken yirmi harita ne olmalıdır? 

Eğitimsel çerçevede Blog yazarının, bir değer katması için fikirlerinin kendine ait olması ve 

başkalarından alıntı yapıyorsa bunu açıklaması gerekir. Samimi bir üslup okuyucuların kendini yazının 

içinde hissetmesini sağlar. Önemli bir şey daha var güncel ve popüler olmak. Okuyucular sadece okuma 

sayfaları hazırlamaktan daha fazlasını yapar, örneğin okunan yazının okuyanlar tarafından puanlanması 

ile geri bildirim alma, metnin transferinin yapılması şeklinde olabilir ki bununla blog yazarları kendilerini 

sürekli olarak güncelleyebilir (Adami, 2014: 136). Yazar olarak kendini belli bir konuya sıkıştırıp 

daraltırsa okuyucuyu uzaklaştırır. Yeni çevrelerde yeni bloglarda yeni konulara değinmek yararlıdır.  

Bugün belli başlı blog adreslerinin blog sayıları 100’er milyonu aşmıştır. Artık blogsuz bir gelecekten söz 

etmek mümkün değildir. Gurak ve Antonijevic (2003) kişinin kimliğini ifade etme arzusu, bir topluluk 

yaratma ve geçici şekilde bir kişini geçmiş ve gelecek hayat tecrübelerini yapılandırma adına üç anahtar 

insani arzuyu gerçekleştirmek için sosyal ağ ve blogları kullandığını söyler. İlkokulda günlük tutan 

öğrencilerin edebiyata ve yazmaya yatkınlıkları bilinmektedir. 

Tablo 1: Özgeçmiş ve Yaşanılacak En İyi Yer’in yazımındaki Sözcük Sayıları 

Sözcük Sayıları 
Özgeçmiş  Yaşanacak En  İy i  Yer  
Blog Etkinlik Toplam Blog Etkinlik Toplam 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Kullanılan Sözcükler  6812 63 3994 37 10806 100 6474 82 1377 18 7851 100 
Coğrafi sözcükler 1167 55 970 45 2137 100 839 80 206 20 1045 100 

 
Blog efekti, Seth Godin tarafından, insanlara alçak gönüllüğü yazılı olarak öğreten ve daha iyi bir 

pazarlama imkânı veren bir etki olarak tanımlanmıştır. Blog sözcüğünün Türkçe karşılığı “sanal ortam 

günlüğü” olsa da her yerde İngilizcesi kullanılıyor. Bunlar kendi istediği konuda hiçbir kısıtlama olmadan 
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serbestçe yazılan günlük not ve yazılardır. Blog, kişisel, topluluk, kurumsal ve tematik olmak üzere farklı 

alanlarda faaliyet gösteren bloggerlar tarafından en fazla Wordpress üzerinden yayılmıştır. Bunun 

yanında Sosyal medya akademik çalışmaların yayılması için önemli bir platformdur. Facebook, Twitter 

gibi sosyal ağ siteleri ana başlıklarda olan bulguları yaymak için kullanılırken, araştırma sonuçlarının 

kamuya yayılması amacı için bir blog oluşturma planları sık sık araştırma önerileri içinde yer almaktadır 

(Kitchen, Linehan, O’callaghan, Lawton, 2013: 56-72). Etkinin bireylerin çevrimiçi paylaşmadan önce 

yazdıklarını yeniden inceleyip gözden geçirmesi yazının kalitesini yükselten bir faktördür. Yayınlamadan 

önce birkaç kez yeniden yazma ve düzeltme hem blog yazarlığını geliştirir hem de edebi ve akademik 

kimliği de belirginleştirip bir stil yaratır. Otuz yıldan daha uzun bir süre önce başlayan ilk sosyal 

paylaşımlardan beri kişiler arası etkileşim, diyalog, birlikte hareket etme ve sosyalleşme yükselen bir 

değerdir.  Efektin diğer bir yönü de yardımlaşma ve işbirliği, sınıf içi aidiyet duygusunu geliştirmesidir. 

Çevrimiçi sosyal bir sınıf içinde olmanın en büyük avantajı olan birlikte düşünmeyle birlikte blog 

yazmanın, okumanın ve kitleleri etkilemenin ödüllendirildiği yarışmalar büyük ilgi görüyor. Günümüz 

edebiyat eleştirisinde sadece blogların sözü geçiyor demek yanlış olmaz. 

YÖNTEM 

Eğitim Fakültesinde birinci sınıflarla yürüttüğüm derslerin giriş bölümünde öğrencilere 

“özgeçmiş” ve “yaşanacak en iyi yer” adında iki çalışma yaptırıyoruz. Bu ödevler ders içi etkinlik çalışma 

yapraklarında yapıldığında kısa sürede sonuçlanırken, ev ödevi şeklinde verildiğinde bir sonraki derste 

toplanmıştır. İki ödevin de ortak yanı hiçbirinde sözcük sayısının yüzü aşmamasıdır. Hatta yaşanacak en 

iyi yer neresidir? Sorusuna cevap yazdıklarında metinler gerekçeli olsa bile elli sözcüğü geçmemiştir. 

Aynı gruplarla yaptığımız ikinci çalışmada öğrencilerden coğrafi terim ve kavramlar kullanmaları 

istenmiştir. Bu durumda ortaya çıkan sonuçlarda sözcük sayıları artmıştır. Son olarak öğrencilerden 

yazdıklarını kendi bloglarında paylaşmaları istenmiştir. Bu çalışmada ortaya çıkan tablo bildiriye konu 

olan blog etkisi ile gerçekleşmiştir.   Örnekleme katılan yüz öğrencinin yarısı derslikte yaptığı etkinlikle 

diğer yarısı ise bir hafta sonra blog yayınlayarak katılmıştır. Üçüncü ödev olan atlas hazırlama listesinde 

ise öğrencilere yirmi haritalık bir leste yaptırılmıştır. Karşılmaştırma grubunda ise haritalar yeterli süre 

tanındıktan sonra blog sayfalarında yayınlanmıştır.  

BULGULAR 

 Öğrencilerin özgeçmiş ve yaşanacak yer çalışmalarında ortaya koyduğu tablo blogların ders içi 

etkinliklere göre belirgin şekilde öne çıktığını göstermektedir. Bloglarda kullanılan toplam sözcük sayıları 

ve anahtar sözcüklerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Özgeçmiş dosyasında kullanılan sözcükler % 26, 

coğrafi sözcükler % 10 daha fazladır. Aynı şekilde Yaşanacak yer neresidir? Dosyasında blogların 

üstünlüğü dört kat civarındadır. Görüldüğü gibi öğretmen adayları blog yazarken etkinlik yaparken 

olduğu gibi davranmayıp daha tutarlı ve dikkatli davranıyorlar. Ödevlerine daha titiz çalışıyorlar.  
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Özgeçmiş Ödevi 

Yıllardan beri öğretmen adaylarıyla yaptığımız ders içi etkinliklerde ilk olarak özgeçmiş 

yazıyoruz. Bunun nedeni aslında çok basit. İnsanların kendilerinden söz ederken daha rahat davranıyorlar. 

Yazma becerileri iyi gelişiyor. Kendi özelliklerini başka şeylerle ilişkilendirdikleri için yeni maddeler 

ortaya çıkıyor. Bugün kullanılan çok değişik özgeçmiş form ve standartları birbirinden farklı örnekler 

içerir. Genel olarak öğrencilerimizden aldığımız tepkiler özgeçmişlerini yazacak genişlikte bir 

deneyimlerinin olmadığı yönündedir. Buna rağmen iyi motive olduklarında hemen hepsi kabul edilebilir 

bir özgeçmiş yazmışlardır. Baktığımız zaman bir özgeçmiş tarih sıralı yani kronolojik ya da fonksiyonel 

olarak düzenlenebilir. Hangisi olursa olsun ortak yanı kısa ve anlaşılır olmasıdır. İkinci ortak özellik ise 

eğitim durumu, beceriler ve ehliyetler-diplomalar, iş deneyimi gibi belli başlı bir içeriğe sahip olmalıdır. 

Bir forma bağlanan özgeçmiş yazımı bunu ilk kez yapanlar için ve inceleme kolaylığı için yararlı olabilir. 

Bu derste yazılan özgeçmişler yukarıda verilen kısa tanıtımda olduğu gibi öğrencileri bilgilendirdikten 

sonra yapılmıştır. Blog sayfası yayınlayan birinin ilk yapacağı iş özgeçmiş yazmaktır. Herkes blog 

sayfasının kim olduğunu ve deneyimlerini görmek ister. Kendini anlatmayı etkili şekilde yapan birinin 

anlatacağı diğer şeyleri anlatması da kolay olur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarında öğretmen adayları 

standart türde özgeçmiş yazıyorlardı. Bu kez onlardan alışılmışın dışında “coğrafi kavramlar” tarafından 

örülmüş bir yazım tekniği kullanmalarını istedik. Ortaya da bu çalışma çıktı. 

Tablo 2: Özgeçmiş Kavramları 

Özgeçmiş Kavramları 
Blog Etkinlik 
Sayı  % Sayı  % 

1. Dağ 27  54 32 64 
2. Bölge 42 84 43 86 
3. İl 50 100 49 98 
4. İlçe 38 76 31 62 
5. Köy 10 20 6 12 
6. Belde 5 10 1 2 
7. Kasaba 4 8 0 0 
8. Nüfus 13 26 8 16 
9. Yerleşme 2 4 1 2 
10. Kent 8 16 3 6 
11. Deniz 50 100 42 86 
12. Yükseklik 22 44 15 30 
13. Göl 6 12 1 2 
14. Enlem-Boylam 19 38 4 8 
15. Orman 12 24 4 8 
16. Ova 9 18 9 18 
17. Yüzölçümü 7 14 0 0 
18. İklim 45 90 47 94 
19. Yeryüzü Şekilleri 18 36 24 48 
20. Yer-Yön 22 44 19 38 
21. Tarım-Hayvancılık 13 26 13 26 
22. Sanayi-Ticaret 3 6 6 12 
23. Bitki Örtüsü 16 32 17 34 
24. Akarsu 6 12 4 8 
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TOPLAM 447 54 379 46 

 

 
Grafik 1: 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının kullandığı coğrafi kavramlar ve terimler arasında 

belirlenen 24 sözcüğün blog ve etkinlikteki sayılarında belirgin farklılıklar vardır. Fakat coğrafya 

dendiğinde ilk alka gelen dağ, bölge, ilçe, il gibi kavramlarda hemen hemen benzer sonuçlar çıkmıştır. 

Diğer taraftan coğrafyanın daha teknik, yükseklik, bakı, enlem-boylam gibi sözcükleri daha sık 

kullanmışlardır.  

Özgeçmiş (Ders içi etkinlik) 

Ben Meryem; Akdeniz Bölgesindeki Antalya’nın doğusunda, Kahramanmaraş’ın 
batısında, Adana’nın güneyindeki Antakya’da dünyaya geldim. Antakya’da kışlar ılık 
ve yağışlı ve portakal kokulu gçeer. Yazlar ise oldukça sıcak ve kuraktır. Babamın işi 
nedeniyle Kuşadası’na taşındık. Kuşadası İzmir’in güneyinde küçük ve şirin bir yerdir. 
İklimi Antakya’ya benzer. Sonra Balıkesir’e taşındık. Güney Marmara’da yer alan 
Balıkesir’de kışlar daha sert geçer. Çoğu zaman kar yağar. Balıkesir’de altı yıl 
yaşadıktan sonra şimdi Muğla’dayım. Muğla diğerlerinden daha farklı bir yerdir. 
Yağışların çoğu kışın düşer. Yazlar çok kuraktır. Ege Bölgesinin güneybatısındaki 
Muğla’nın 13 ilçesi vardır. Nüfusu 850 bindir. MT 

Özgeçmiş (Blog) 

12 Ağustos 1994'te Sakarya'da doğdum. Tansu adını ilk kadın başbakan olan Tansu 
Çiller'den dolayı koymuşlar, Ayperi'nin hikâyesi ise daha başka:) Ailemle birlikte 
Bilecik'in 14.000 nüfuslu, küçük bir ilçesi olan Osmaneli’nde oturuyorum. 
Osmaneli’nde yaşamanın verdiği gurur bambaşkadır bana. Osmanlı'nın kurulduğu 
topraklarda büyüdüm ben. Babam emekli, annem ise ev hanımı. Bir tane de 9 yaşında 
erkek kardeşim var. İlk ve ortaokulu Osmaneli Atatürk İlköğretim Okulu'nda okudum. 
Daha sonra Söğüt Anadolu Lisesi'ni kazandım. Söğüt de Bilecik'in bir başka küçük 
ilçesi. Söğüt halkının yarısından çoğunun tarımla uğraşmasına rağmen insanları 
ticaret kafalıdır. Bu yüzden gerek esnafı gerek işçisi, yerli halkı dışarıdan gelen 
öğrencilere kar amaçlı yaklaşır. Bu sebeple ben pek sevmedim Söğüt'ü. Çünkü alışkın 
değildim bu tarz yaklaşımlara. Benim büyüdüğüm yerde dışarıdan gelen insanlar, 
misafir olsun olmasın hoş karşılanır, el üstünde tutulur. Kimse özellikle bu kişi 
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öğrenci ise asla aç açık kalmaz. Osmaneli, karpuzu ve ayva lokumuyla ünlüdür. Bu 
sebeple yabancı biri memleketimize geldiğinde nezaket amacıyla önce ayva lokumu 
ikram edilir. Osmanlı Beyliği'ne başkentlik yapmış, oldukça yüksek bir yerde kurulmuş 
ve etrafı dağlarla çevrili olduğundan adeta bir hapishaneyi andıran Söğüt'te 1 sene 
öğrenim gördükten sonra çeşitli sebeplerden dolayı Anadolu Lisesi'ni bırakıp 
Osmaneli'ye geri döndüm ve düz liseye başladım. Lise hayatım oldukça hareketli geçti. 
Çünkü ben hiç bir zaman uslu bir çocuk olamadım. Arada arkadaşlarımla dersten 
kaçar Sakarya Nehri'nin kenarına gider, gitar çalardık. Çok zaman öldürdük oralarda 
ama sorumluluklarımızın da farkındaydık. Mezun olduktan sonra da kazanıp, 
evlerimizden ailelerimizden uzaklaştık. 

Öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi ve kader beni Muğla'ya getirdi. Tam da 
olmasını istediğim yere... Ege'ye, denize, güneşe.. TAV 

 

Yaşanacak Yer Ödevi 

Yakın zamanlarda arama motorlorından birine “yaşanacak en iyi yer” yazdım. Çıkan sonuç iki 

milyona yakındı. Bunlardan büyük bir kısmı küresel medyanın dünya çapında iyi yerler görsellerinden 

oluşan listelerdir. Yaşanacak yerler listesinde genel olarak dünyanın önde gelen kentlerinin konfor 

özellikleri öne çıkmıştır. Doğrusu bugün kişisel olarak yaşanacak yer tercihlerinin kent veya kır olması 

çok önemli değil. Önemli olan öğrencilerin bu yerleri tercih ederken hangi özellikleri öne çıkardıklarıdır. 

Benzer listelerde ortaya çıkan tablolarda daha çok ekonomi, altyapı, eğitim durumu, sanat aktiviteleri, 

otomobil sayısı, yatırımlar, hava kalitesi, suç oranı, mevduat, sinema koltuğu sayısı, asfalt yol uzunluğu, 

öğretmen açığı, elektrik tüketimi, ulaşım seçenekleri, işsizlik ve konut sahipliği gibi özelliklerdir. Bu 

çalışymada öğretmen adaylarının sözü edilen kriterlerden herhangi birine bakmadan kararlarını yüzeysel 

olarak verdiklerini görüyoruz. 

Tablo 3: Yaşanacak Yerlerin Coğrafi Kategorileri 

Yaşanacak En İyi Yer 
Blog Etkinlik 
Sayı  % Sayı  % 

1. Ülke 50 100 25 50 
2. Ada 15 30 3 6 
3 Şehir 30 60 24 48 
4. Nüfus 12 24 1 2 
5. Yüzölçümü 10 20 0 0 
6. İklim 35 70 24 48 
7. Ekonomi 17 34 12 24 
8. Deniz 31 62 9 18 
9. Akarsu 6 12 0 0 
10. Ulaşım 13 26 0 0 
11. Doğal Güzellik 36 72 15 30 
12. Tarihi Önemi 14 24 5 10 
TOPLAM 269 70 118 30 
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Grafik 2: Yaşanacak En İyi Yer 

Yaşanacak en iyi yer neresidir? Sorusuna aldığımız cevaplardan % 19’u bir ülkeyi, % 15’i iklim 

özelliklerinin yaşanabilir olmasını, % 14’ü bir kenti ve % 5’i bir adayı seçmiştir. Yaşanacak yer 

dosyasında öne çıkan kriterlerden doğal güzellik, deniz ve ekonomi de öne çıkan kriterlerdendir. 

Bunlardan doğal güzellik ve deniz birlikte düşünüldüğünde oran % 25’e çıkmaktadır. 

Tablo 4: Yaşanacak En İyi Yer 
Yaşanacak Yer Blog Etkinlik Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Türkiye 13 26 22 44 35 35 

Diğer ülkeler 37 74 28 56 65 65 

 

 
Grafik 3: Yaşanacak En İyi Ülke 

Bu çalışmanın en tuhaf bulgularından biri de öğretmen adaylarının yaşanacak yer tercihlerinin 

etkinlikteki Türkiye sınırlarının blog yazılarında birden bire dünyaya açılmasıdır. Blogda 50 kişiden 13’ü, 

etkinlikte 50 kişiden 22’ü, toplamda da 100 kişiden 35’i Türkiye’de yaşamını sürdürmek istiyor. Bunun 

genel olarak nedenlerini şöyle belirtmişler; doğa güzelliği, iklim elverişli, sevdikleri ve akrabaları, tarihi 

kimliği, doğal güzellikler ve üç kıtanın merkezinde bulunması gibi. Yaşanacak yer tercihlerinde İtalya, 
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Japonya, Avustralya ve ABD başı çekerken, blog yazarlarının % 75’i Türkiye dışıda bir ülkeyi seçmiş. 

Etkinliklere katılan öğretmen adayları ise % 50 oranında başka bir ülkeyi yaşanacak en iyi yer olarak 

göstermiştir. Akarsu, ulaşım, yüzölçümü, nüfus gibi göstergeler etkinliklerde hiç yer almazken bloglarda 

ağırlıklı olarak söz edilmiştir.  

 

Yaşanacak en iyi yer (Ders içi etkinlik) 

İklimi bana çok uygun olan Helsinki yaşanacak en iyi yerdir. RA 

Büyük baş hayvancılık yapmayı düşündüğüm için verimli otlakların çok olduğu 
Erzurum en iyi yaşanacak yerdir. CK 

Yaşanacak en iyi yer-Wellington (Blog) 

Dünya üzerinde yaşanılabilecek en güzel yer Yeni Zelenda'nın Wellington şehridir. 
Peki, neden Wellington? 

Wellington gerek doğasıyla gerekse sosyo-kültürel faaliyetleri ile insanları ilk anda 
cezbedebilecek şehirlerin başında gelmektedir. Çağımızın beton kaleleri şeklinde 
yükselen ve dur durak bilmeden büyüyen metropoliten şehirlerine karşılık Wellington 
yeşilin bol olduğu ve havanın yıl genelinde açık olduğu bir şehir. Kentin nüfusunu 
büyük bir kısmını göçmenler(genelde Avrupa ve Asya’nın kalabalık şehirlerinden 
kaçan insanlar) oluştururken adanın yerlileri olan Maoriler şuan ülke genelinde 
olduğu gibi başkentlerinde de azınlık durumundalar. Wellington çok ta büyük olmayan 
ada ülkesinin yani Yeni Zelanda'nın başkenti olmakla birlikte yurttaşlarına çok güzel 
imkânlar sunmaktadır. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu şehirlerden olan Wellington 
ülkemizde özellikle gençlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan işsizlik gibi bir 
problemle karşılaşmanızın zor olduğu bir yer. Yaşadığınız şehir Wellington olduğunda 
tabii ki Yeni Zelanda'nın size sunduğu doğal nimetlerden de faydalanabilirsiniz. Evet, 
burada Yeni Zelanda hakkında detaylı bilgi veremem ama Yeni Zelanda'nın küçük 
olmasına karşılık birçok büyük ülkede bulamayacağınız imkânları size sunması 
ülkenin en büyük artılarından biri. Yeni Zelanda istediğiniz zaman deniz kıyısına 
giderek yüzüp, sörf yapabileceğiniz bir yer iken istediğiniz anda Güney Alp Dağlarına 
giderek kayak yapabilirsiniz ve ülkenin bunun gibi birçok doğal güzellikleri var. MG 

 
Atlas Ödevi 

Öğrenci çalışmalarından üçüncüsünde atlas hazırlama üzerinde durduk. Her iki gruba “bir atlasta 

bulunması gereken yirmi harita nedir?” sorusunu yöneltildi. Grupların harita listeleri ve blogta yayınlanan 

atlas haritaları incelendiğinde bu konunun dünya, kıtalar ve Türkiye haritalarından oluşan üç boyutlu bir 

konu olduğu anlaşıldı. 

Tablo 5: Atlas Haritaları 

Atlas Haritaları 
Blog Etkinlik 
Sayı  % Sayı  % 

1 Dünya Fiziki 46 53 41 47 
2 Dünya Siyasi 44 49 45 51 
3 Dünya İklim Bölgeleri 45 58 32 52 
4 Kutuplar 37 60 24 40 
5 Asya 48 55 39 45 
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6 Avrupa 42 50 42 50 
7 Amerika 40 47 44 53 
8 Afrika 35 53 30 47 
9 Avustralya 33 71 13 29 
10 Levhalar 20 70 9 30 
12 Dünya Bitki Örtüsü 18 54 15 46 
13 Dünya Nüfus 38 79 10 21 
14 Dünya Ulaşım 24 82 5 18 
15 Dünya Diğer  85 57 46 43 
16 Türkiye Turizm 36 81 8 19 
17 Türkiye Bölgeler 33 63 19 37 
18 Türkiye Fiziki 35 53 30 47 
19 Türkiye Siyasi 32 50 33 50 
20 Türkiye Ulaşım 10 58 7 42 
21 Türkiye Diğer 155 81 110 19 
TOPLAM 856 58 602 42 

 

Tablo 6: Atlasların Ortalama Harita Sayısı 

Atlasların 
Ortalama Harita Sayısı 

Blog Etkinlik Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Dünya Haritaları 59 50 28 45 87 48 

Türkiye Haritaları 60 50 34 55 94 52 

Toplam 119 100 62 100 181 100 

 

Ders içi etkinlikte aldığımız cevaplardan oluşan listeler bloglardaki haritalar arasında belirgin 

şekilde bir farklılık vardı.  Özellikle harita çeşitliliği açısından blogların daha zengin bir içerikle 

oluşturulduğunu gördük. Ders içi etkinlikte ise harita türleri birbirine daha yakındı. Buradan hareketle kıta 

haritalarını dikkate almadığımızda blog haritalarının sayısının etkinlik haritalarından neredeyse iki kat 

daha fazla olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan blog haritaları ve etkinlik haritaları kendi içinde birbirine 

benzerlik gösteriyordu. Bu durumu gerek harita listelerinin gerekse haritaların blogğlarda 

yayınlanmasında birbirinden yararlanan öğrencilerin olması ciddi bir sınırlılık olmuştur.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları şöyle sıralayabiliriz. 

• Öğretmen adayları blog yazarken küresel bir perspektif kullanmışlardır. 
• Blog yazarak hazırladıkları ödevler ders içi etkinliklerden daha başarılıdır. 
• Blog yazarlığı öğretmen adaylarının ilgisini çekmiştir. 
• Öğrencilerimiz blog yazarlığının kendilerine güven verdiğini ifade etmişlerdir. 
• Bloglar için daha fazla özen göstermiş ve zaman ayırmışlardır. 
• Blog yazarları her iki çalışmada daha fazla coğrafi kavram kullanmışlardır.  
• Ders içi etkinlikler geleneksel tarzda sınırlı sözcükle kısa sürede tamamlanmıştır. 
• Öğretmen adayları bloglarına geri bildirim verildiğinde bloglarını geliştirmişlerdir. 
• Bloglarını sosyal medyada paylaşmışlardır. 
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• Öğrenciler bloglarının kendilerini tanıtmakta sosyal medyadan daha etkili olduğunu 
düşünüyorlar. 
• Blog hazırlayanlar kendilerinin önemsendiğini düşünüyorlar.  
• Aldıkları puan aynı olmasına rağmen blog çalışması yapanlar kendilerini daha 
başarılı görmüşlerdir.  
• Bloglar sınıf içi etkileşimde en az geleneksel teknikler kadar etkilidir. 
• Blog yazarlığı alanında seçmeli ders açılması ve blog yazarlığı eğitimi verilmesi 
öğretmen adayları için yararlı olacaktır. 
• Blogların sosyal medyada paylaşımı yazarlığın özendirilmesi bakımından son derece 
önemlidir. 
• Bloglar öğretmenler tarafından kullanıldığında sınıf içi iletişim, ödev hazırlama, 
tartışma, problem çözme ve yaratıcılık gibi birçok konuda gelişim sağlamaya 
yardımcıdır.  
• Blogların incelenmesiyle elde edilecek veriler geleneksel verilernedn daha güncel ve 
daha çarpıcı gerçekçi bulgu ve sonuçlara ulaşmaya imkân verir. 

 
Şekil 1: Tercihlerden bir Tuvalu Adası-Pasifik 

 

 
Şekil 2: Wellington-Yeni Zelanda 
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ÖZET 

Günümüzde dünya genelinde çeşitli sağlık sorunlarının hızla yayıldığı görülmektedir. Özellikle bazı 
hastalıkların günümüz dünyasına özgü olduğu ve çağımızın hastalığı şeklinde nitelendirildiği bilinmektedir. Söz 
konusu hastalıkların temelinde genellikle hareketsiz yaşam tarzının yattığı bilinmekle beraber, bu hastalıkların 
başında diyabet, hipertansiyon, kolesterol, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin geldiği bilinmektedir. Günümüzde 
oldukça yaygın olan söz konusu Metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesi ile ilgili olarak tüm dünya ülkeleri 
ciddi sağlık yatırımları yapmaktadır. Dolayısıyla metabolik hastalıklar insanların sağlık kalitelerini düşürmenin 
yanında ülkeler için de ciddi bir ekonomik gider kapısı haline dönüşmüştür.  Beden eğitimi ve spor ile fiziksel 
aktivite çalışmalarının insan yaşamını olumlu yönde etkilediği, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini arttırdığı ve bazı 
metabolik hastalıkların önlenmesinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Literatürde de bu düşünceyi destekleyen 
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak ülkemizde metabolik hastalıkların önlenmesinde beden eğitimi ve spor etkinlikleri 
ile fiziksel aktivitenin önemi konusunda yeterli araştırmanın yapılmadığı, bu konuda toplumun yeterince 
bilinçlendirilmediği aşikârdır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada ilgili literatür ışığında beden eğitimi ve spor 
etkinlikleri ile fiziksel aktiviteye katılımın günümüzde sıklıkla görülen bazı metabolik hastalıkların önlenmesindeki 
yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi ve spor, fiziksel aktivite, metabolik hastalıklar 

ABSTRACT 

Throughout the world, it is seen that a variety of health problems are spreading .Especially, it is known that 
some diseases are peculiar to today’s world and they are called the disease of our age. It is known that they are 
fundamentally diabetes, hypertension, cholesterol, obesity and cardiovascular disease as we also know that 
sedentary lifestyle is the basic reason of all these diseases. All countries in the world are funding large amount of 
money on health sector in relation to the prevention and examination of the common metabolic diseases. 
Consequently, metabolic diseases turned into an economic expenses for countries while they reduced the quality of 
health of people. It is claimed that physical activities together with physical education and sport activities affect the 
life of people positively, increase the quality of life related to health and they may be effective in preventing some 
metabolic diseases. There are also some studies supporting this notion in literature. However, in our country, it is 
apparent that there are not too many studies about the importance of physical education and sport activities in 
preventing metabolic diseases. In this research done in this area, it is focused on the place and importance of 
physical education and sport activities in preventing some metabolic diseases common in today’s world. 

Keywords: Special education, sport, child development 
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1.GİRİŞ 

Son yıllarda dünya genelinde bazı metabolik hastalıkların görülme sıklığının arttığı, en sık 

karşılaşılan hastalıkların başında obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi 

hastalıkların geldiği belirtilmektedir. Bu hastalıkların görülme sıklıklarının artmasının temelinde başta 

hareketsiz yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları olmak üzere çeşitli çevresel koşullar (çevre kirliliği, 

radyasyon, iklim değişiklikleri vb.) ve genetik unsurların geldiği belirtilmektedir. 

Metabolik hastalıkların giderek artması nedeniyle bu hastalıklarla mücadelenin de arttığı 

gözlenmektedir. Metabolik hastalıklarla mücadelede ülkelerin kullandıkları yöntemlerin başında 

hastalıklara yakalanmayı önleyici bazı tedbirler alınması gelmektedir. Bu kapsamda devletler öncelikli 

olarak metabolik hastalıklar konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarına hız kazandırmışlardır. Bunun 

yanında devletler metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik olarak insanların fiziksel etkinliklere 

katılımlarını arttırmak için bazı tedbirler alma yoluna gitmişlerdir. 

Beden eğitimi ve spor etkinlikleri ile fiziksel aktiviteye katılımın sağlık açısından faydalı olduğu 

bilinmekle birlikte söz konusu unsurların metabolik hastalıklarla mücadele için de etkili bir yol olduğu 

bilinmektedir. Yapılan bilimsel araştırma sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. Ancak konu ile ilgili 

ülkemizde yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle yapılan bu araştırmada beden 

eğitimi ve spor etkinlikleri ile fiziksel aktiviteye katılımın günümüzde sıklıkla görülen bazı metabolik 

hastalıkların önlenmesindeki önemi üzerinde durulmuştur. 

1.1. Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Kavramları  

Beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite kavramları genellikle aynı anlamlarda olduğu düşünülen 

kavramlardır. Ancak söz konusu kavramların hepsi birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Beden 

eğitimi, bireyin yaşamındaki gelişim alanlarının (fiziksel, zihinsel, motorsal, sosyal vb.) bedensel 

etkinlikler, oyunlar, spor etkinlikleri ve çeşitli öğretim yöntemleri ile geliştirilmesini ifade etmektedir. 

Spor, genellikle insanların özel zaman ayırdıkları, belli başlı kurallara göre yapılan, içerisinde rekabet ve 

kazanma güdüsü gibi duyguları barından bedensel etkinliklerdir. Fiziksel aktivite ise insanların yaptıkları 

her türlü bedensel hareketleri ifade etmektedir (yürüme, el işi ile uğraşma, yazı yazma, merdiven çıkma 

vb.). Beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite kavramlarını birbirinden ayıran temel unsurlar şu şekilde 

sıralanabilir; 

• Beden eğitimi kapsamında yapılan hareketler daha önce belirli kurallar 
çerçevesinde hazırlanmış programa (müfredata) bağıl olarak gerçekleştirilirken, 
fiziksel aktivite kapsamındaki hareketler daha önce planlanmayan ve insanların 
gün içerisinden yapmış oldukları rutin bedensel etkinliklerden oluşmaktadır. 

• Beden eğitimi kapsamında yapılan hareketler ile temel ve özel hareket 
becerilerinin öğrencilere öğretilmesi, kazandırılması ve alışkanlık haline 
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getirilmesi amaçlanırken, spor kapsamında yapılan aktiviteler ile performansın 
arttırılması amaçlanmaktadır. 
 

• Temel fiziksel aktivite hareketleri bazı durumlarda spor kapsamında 
değerlendirilebilir. Örneğin, bir öğrencinin evine yakın olan okuluna yürüyerek 
gitmesi fiziksel aktivite olarak değerlendirilir. Ancak aynı öğrenci kilo kontrolü 
sağlamak amacıyla ders dışı zamanlarında temel ısınma ve soğuma egzersizleri ile 
birlikte yürüyüş çalışmaları yapıyorsa bu aktiviteler spor kapsamında 
değerlendirilir. Çünkü bu durumda yürüyüş, herhangi bir rutin günlük hareket 
olarak değil, sağlık amaçlı yapılan özel bir uygulama şekline dönüşmüştür. 

 
1.2. Metabolik Hastalıkların Önlenmesinde Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivitenin Rolü 

Son yıllarda özellikle obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemli bir yere sahip olduğu 

belirtilmekte olup, obezitenin temelinde yatan en önemli nedenlerden birisinin hareketsiz yaşam tarzı 

olduğu ifade edilmektedir (Garaulet ve ark., 2011). Nitekim bilimsel açıdan ele alındığı zaman da obezite 

oluşumu ile fiziksel aktivite yetersizliği arasında anlamlı bir ilişki bulunması beklenen bir sonuçtur. 

Çünkü insanların gün içerisinde besinlerden almış oldukları enerjiyi fiziksel aktivite yaparak belirli 

düzeyde harcamaları gerekmektedir. Bu nedenle düzenli fiziksel aktivite ve spor etkinliklerine katılım 

obezite oluşumunun önlenmesinde büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili yapılan çeşitli araştırma 

sonuçları da bu görüşü desteklemektedir (Laurson ve ark., 2014; Heydari ve ark., 2012; Hill ve ark., 

2007; Ağca ve Koçoğlu, 2010; Çolakoğlu ve Karacan, 2006). 

Diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıkların temelinde de hareketsiz yaşam tazına bağlı 

olarak ortaya çıkan obezitenin büyük payı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle diyabet ve hipertansiyonun 

önlenmesinde de fiziksel aktivite ve spor etkinliklerine katılımın faydalı olacağı söylenebilir. Literatürde 

yer alan araştırma bulguları değerlendirildiği zaman, fiziksel aktivite ile beden eğitimi ve spor 

etkinliklerinin diyabet ve hipertansiyon oluşumunu engellediği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan 

araştırmalarda hipertansiyon ve diyabet hastalarında spora katılımın hastalık seyrini olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Tsai ve ark., 2002; Sigal ve ark., 2006; Gökhan ve ark., 2011). 

1.3.Sonuç 

İnsan vücuduna birçok yararı olan beden eğitimi ve spor etkinlikleri ile fiziksel aktivitenin bazı 

metabolik hastalıkların önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında 

metabolik hastalıkları tedavi süreçlerinde de beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite çalışmalarının faydalı 

olacağı söylenebilir. Literatürde yer alan araştırma sonuçlarının da bu görüşleri desteklediği göz önünde 

bulundurulduğu zaman, küresel bir sorun haline gelen metabolik hastalıklarla mücadele için devletlerin 

insanlara spor yapma ve fiziksel aktivitelere katılma alışkanlığı kazandırmasının yararlı olacağı 

söylenebilir. 
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ÖZET 

İlkokul dönemi çocukların büyüme ve gelişimlerinin hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocukların 
başta fiziksel, motorsal, bilişsel, sosyal ve duyuşsal olmak üzere birçok özelliği gelişmektedir. İlkokul ders 
müfredatları da çocukların söz konusu gelişimlerini destekleyecek şekilde oluşturulmaktadır. İlkokul ders müfredatı 
içerisinde yer alan beden eğitimi dersleri ile de çocukların gelişimlerinin çok yönlü olarak desteklenmesini 
amaçlamaktadır. Özellikle psiko-motor ve psiko-sosyal gelişimin önemli ölçüde şekillendiği ilkokul döneminde 
beden eğitimi dersleri çocukların gelişimlerini desteklemek için oldukça önemli bir derstir. Ancak beden eğitimi 
ders içeriklerinin ilkokul çocuklarının motorsal ve sosyal gelişimlerini destekleme de ne kadar yeterli olduğu 
literatürde fazla ele alınmamış bir konudur. Oysa ki belirli uzman görüşleri dâhilinde hazırlanmış olsa bile ders 
içeriklerinin farklı akademik değerlendirmeler ile ele alınması ders içeriklerindeki eksikliklerin giderilmesi 
açısından oldukça önemlidir. Ayrıca beden eğitimi ders içeriklerinin çocukların psiko-motor ve psiko-sosyal 
gelişimlerini destekleme konusunda ne kadar başarılı olduğunun irdelenmesi eğitim sistemimiz açısından 
araştırılması gereken bir konudur. Bu kapsamda yapılan bu araştırma ile ilkokul beden eğitimi ders içeriklerinin 
öğrencilerin psiko-motor ve psiko-sosyal gelişimleri üzerine katkılarının ilgili literatür ışığında değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: İlkokul, beden eğitimi, motor gelişim, sosyal gelişim 

ABSTRACT 

Primary School Age is an age in which children’s speed of growth and development is the fastest one. In 
this age, many features develop especially physical, motoric, cognitive, social and affective ones. Primary school 
curriculums need to be formed in a way they can support children’s these kinds of developments. Physical education 
lessons in primary school curriculum also aim at supporting children’s development in ambidextrously. Physical 
education lesson is a very significant lesson in order to support children’s development in the primary school age 
when especially psychomotor and psychosocial development is shaped to a great extent. However, the amount of 
sufficiency of physical education lesson contents in supporting primary school students’ motoric and social 
development is a topic not studied enough in literature. Yet, evaluation of lesson contents together with different 
academic interpretations is too important in order to overcome the deficiencies in lesson contents even if it is not 
prepared within specific expert opinions. Moreover, to scrutinize how efficient physical education lesson contents 
are successful in supporting children’s psychomotor and psychosocial development is a topic needing to be inquired 
in terms of our education system. With this research done in this area, our aim is to evaluate the contributions of 
primary school physical education lesson contents to students’ psychomotor and psychosocial developments in the 
light of literature. 

Keywords: Primary school, physical education, motor development, social development 
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1.GİRİŞ 

Çocuk gelişiminde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin yararlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

dünyanın birçok ülkesinde beden eğitimi ve spor dersleri zorunlu ders olarak uygulanmaktadır. 

Ülkemizde de ilkokul döneminden itibaren beden eğitimi dersleri müfredat içerisinde yer alan zorunlu 

derslerin başında gelmektedir.  

Çocuklarda beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılımın büyüme ve gelişme süreçleri üzerine 

etkilerinin değerlendirildiği araştırma sonuçları incelendiği zaman, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

çocukların gelişimlerini birçok açıdan desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Sibley ve Etnier (2003) 

tarafından yapılan araştırmada, çocuklarda fiziksel aktivite ve bilişsel gelişim arasındaki ilişkinin 

incelenmesine yönelik meta analiz çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonunda çocuklarda fiziksel 

etkinliklere katılımın bilişsel gelişim üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çocuklarda psikolojik yapının geliştirilmesine katkı sağlayan spor etkinlikleri aynı zamanda 

çocukların psiko-sosyal gelişimlerini de desteklemektedir. Küçük ve Koç (2004) tarafından yapılan 

araştırmada, sosyal yaşam içerisinde insanların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde sporun 

önemli bir role sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada spor etkinliklerine katılımın insanların sosyal 

yaşamda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine de katkı sağladığı vurgulanmıştır. Keskin (2014) 

tarafından yapılan araştırmada özellikle küçük yaşlarda spor etkinliklerine katılımın sosyal gelişimi 

desteklediği belirtilmiş, küçük yaşlardaki çocukların spora katılım oranlarının artmasının gelecek 

nesillerin daha sosyal bireyler olmalarına katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Literatürde yer alan çeşitli 

araştırma sonuçları da çocukluk döneminde beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımın sosyal gelişimi 

desteklediğini göstermektedir (Gezer, 2010; Bailey, 2006; Öztürk ve ark., 2007). 

Çocuklarda beden eğitimi ve spor etkinliklerinin psiko-motor gelişim üzerine etkileri olduğu 

bilinmektedir. Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda düzenli olarak beden eğitimi ve spor 

etkinliklerine katılımın hem kaba hem de ince motor becerileri geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 

yanında belirli spor dallarına yönelik uygulanan hareket eğitimlerinin çocuklarda spor dalına özgü motor 

becerilerin gelişimini desteklediği belirlenmiştir (Yazarer ve ark., 2004; Raudsepp ve Pall, 2006; İbiş ve 

ark., 2004). 

Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin sağlık açısından faydaları bilinmekle birlikte, çocuklarda 

beden eğitimi ve spor derslerinin büyüme ve gelişmeye nasıl bir katkı sağladığına dair yapılan 

araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle beden eğitimi derslerinde uygulanan hareketlerin ve 

ders içeriklerinde yer alan diğer uygulamaların çocukların gelişimlerini hangi düzeyde etkilediğini ele 

alan araştırmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Bunun yanında günümüzde ilkokul öğrencilerine 

uygulanan beden eğitimi derslerinin içerik yönünden büyüme ve gelişmeyi desteklemedeki yeterliliğinin 

sorgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada ilkokul beden eğitimi ders içeriklerinin 
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çocukların psiko-motor ve psiko-sosyal gelişimleri üzerine katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

1.1. Kullanılan Yöntem ve Bulgular 

Araştırmada literatürde sıklıkla kullanılan içerik çözümlemesi modeli kullanılmıştır. Bu 

kapsamda öncelikli olarak ülkemizde beden eğitimi ders içeriklerini hazırlayan Talim ve Terbiye Kurulu 

tarafından oluşturulmuş ilkokul ders içeriklerine ulaşılmıştır. Daha sonra ders içeriklerinde psiko-motor 

ve psiko-sosyal gelişimi ilgilendiren bölümler değerlendirilmiştir. Ders içeriklerinde yer alan psiko-sosyal 

gelişime yönelik etkinliklerin özetleri Tablo 1’de, psiko-motor gelişime yönelik yapılan etkinliklerin 

özetleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). 

Tablo 1. Ders İçeriklerinde Yer Alan Psiko-Sosyal Gelişime Yönelik Etkinlikler 

Çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiren egzersizler 
Farklı biçimlerde gerçekleştirilen jimnastik çalışmaları ile ritmik hareketler 
Çeşitli spor dallarına özgü temel hareket becerileri ve özel hareketler 
Bireysel ve eşli yapılan denge-koordinasyon egzersizleri 
Farklı hızlarda yapılan ivmelenme egzersizleri 
Vücut farkındalığını geliştirmeye yönelik egzersizler 
Alan farkındalığını geliştirmeye yönelik fiziksel aktiviteler 
 

Tablo 2. Ders İçeriklerinde Yer Alan Psiko-Motor Gelişime Yönelik Etkinlikler 

Sosyal gelişimin desteklenmesi amacıyla yapılan eşli çalışmalar 
Sınıfın bir bölümü veya tüm öğrenciler ile yapılan grup çalışmaları 
Fiziksel etkinlikler ile duygu ve düşüncelerini arkadaşlarına ifade edebilme becerisini geliştiren 
çalışmalar 
Fiziksel aktiviteye katılım ile çocukların spor araç gereçlerini arkadaşları ile paylaşmalarının 
sağlanmasına yönelik çalışmalar 
Fiziksel aktiviteye katılım ile başkalarının da haklarına saygı göstermeyi öğreten çalışmalar 
 

1.2.Sonuç 

Sonuç olarak, ülkemizde ilkokul beden eğitimi ders içeriklerinin öğrencilerin hem motorsal hem 

de sosyal gelişimlerini destekleyecek unsurlara sahip olduğu bulunmuştur. Psiko-motor ve psiko-sosyal 

gelişimi desteklemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların her sınıfta bazı farklılıklar gösterdiği 

gözlenmiştir. Bu kapsamda ders içeriklerinin çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alınarak 

hazırlandığı söylenebilir. 
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ÖZET 

Beden eğitimi dersleri ilköğretim ve ortaöğretim ders müfredatlarında yer alan, çocukların ve gençlerin 
sağlıklı büyüme ve gelişmelerine destek olmayı amaçlayan bir derstir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmakla beraber, diğer derslerde olduğu gibi beden eğitimi derslerinin de belirli 
bir içeriği bulunmaktadır. Söz konusu ders içerikleri beden eğitimi derslerinin genel ve özel amaçlarını 
gerçekleştirmeyi amaçlayan alıştırma ve uygulamalardan meydana gelmektedir. Ancak beden eğitimi ders 
içeriklerinin öğrencilerin fiziksel ve motorsal gelişimlerini desteklemek için ne kadar yeterli olduğunun literatürde 
fazla incelenmediği görülmektedir. Bu durum ortaöğretimde beden eğitimi ders içeriklerinin öğrencilerin fiziksel ve 
motorsal gelişimlerini desteklemekte yeterli olup olmadığının incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu 
kapsamda yapılan bu araştırmada ortaöğretim ders müfredatında yer alan beden eğitimi ders içeriklerinin 
öğrencilerin fiziksel ve motorsal gelişimleri üzerine etkilerinin ilgili literatür ışığında değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ortaöğretim, beden eğitimi, fiziksel gelişim 

ABSTRACT 

Physical education lesson is a lesson in primary and secondary education curriculum  and aims to support 
the children and adults’ healthy growth and development. Together with being prepared by the Ministry of 
Education and Head Council of Education and Morality, it has a content as other lessons have one .Content of the 
lesson is composed of exercises and practices aiming at reaching the physical education lesson’s general and special 
purpose. However, it is seen in literature about how much the content of the physical education lessons is sufficient 
to support children’s physical and motoric development. This situation reveals the necessity of the examination 
whether lesson contents of the physical education lessons in secondary school is enough to support children’s 
physical and motoric development. In this research done in this area, it is aimed to evaluate the effects of lesson 
contents of the physical education lessons in secondary school curriculum on their physical and motoric 
development in the light of literature. 

Keywords: Secondary school, physical education, physical development 

 

 

1.GİRİŞ 

Ortaöğretim çağında bulunan gençlerin birçok sorunla mücadele ettikleri bilinmektedir. Özellikle 

ergenlik döneminden kaynaklanan çeşitli fiziksel, zihinsel ve hormonal değişiklikler nedeniyle bu 

dönemdeki gençlerin çeşitli sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Bu dönemde karşılaşılan sorunlar 

gençlerin birtakım zararlı alışkanlıklara yönelmelerine neden olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırma 
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bulguları gençlerde alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı ve suça karışma oranlarının yüksek olduğunu 

göstermektedir (Gür ve ark., 2012; Turhan ve ark., 2011; Güler ve ark., 2009; Yaman ve Arslan, 2009; 

Çoşar, 2005). 

Gençlik döneminde karşılaşılan sorunların bir diğeri ise fiziksel aktivite yetersizliği ve serbest 

zamanların verimsiz kullanılmasıdır. Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak gençlerin büyük bir 

bölümünün serbest zaman etkinliklerinin bilgisayar başında oturmaktan ibaret olduğu bilinmektedir. 

Gençler arasında serbest zamanlarını fiziksel etkinlik içermeyen aktivitelerle değerlendirmenin sonucunda 

gençlerde fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı, bunun da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği 

ifade edilmektedir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçları da lise öğrencilerinin düşük fiziksel aktivite 

düzeyine sahip olduklarını göstermektedir (Memiş, 2014; Aksoydan ve Çakır, 2011). 

Ortaöğretim gençliğinde fiziksel aktivite yetersizliği bazı fiziksel ve motorsal gelişim alanlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ortaöğretim çağındaki gençlerin fiziksel aktivite düzeylerinin 

arttırılmasına yönelik önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Örgün eğitim kurumlarında gençlerin 

fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlayan en önemli unsurun beden eğitimi derslerinin 

olduğu söylenebilir. Ancak ortaöğretim beden eğitimi ders içeriklerinde yer alan kazanımların gençlerin 

fiziksel ve motorsal gelişimlerine katkı sağlamadaki yeterliliğinin değerlendirildiği araştırmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle yapılan bu araştırmada ortaöğretim beden eğitimi ders içeriklerinin 

öğrencilerin fiziksel ve motorsal gelişimlerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

1.1. Beden Eğitimi Derslerinde Fiziksel ve Motorsal Gelişime İlişkin Kazanımlar 

Ortaöğretim ders içerikleri öğrencilere kazandırılması gereken bazı beceriler göz önünde 

bulundurularak hazırlanmaktadır. Ders içerikleri genellikle öğrencilerin içerisinde bulundukları gelişim 

dönemine uygun içeriklerden oluşmaktadır. Bunun yanında beden eğitimi derslerinde öğrencilerin sadece 

zihinsel ve akademik gelişimlerinin değil, aynı zamanda fiziksel ve motorsal beceri gelişimlerinin 

desteklenmesini amaçlayan etkinlikler yer almaktadır. Ortaöğretim beden eğitimi derslerinde öğrencilerin 

fiziksel ve motorsal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlayan kazanımlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 1. Ortaöğretim beden eğitimi derslerinde genel ve özel hareket becerilerine ilişkin 

kazanımlar (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009) 

Genel Hareket Bilgi ve Becerileri Özel Hareket Bilgi ve Becerileri 

Genel ısınma ve soğuma çalışmalarının gerekli olduğunu 
öğrenir 

Spor dalına özgü ısınma çalışmalarını öğrenir 

Temel jimnastik hareketlerini uygulayabilir Spor dalına özgü hareketleri kavrar 

Çeşitli araçlar kullanarak serbest hareketler yapabilir Spor dalına özgü hareketleri uygular 
Ritim kavramının önemini algılar Spor dalına özgü kompleks hareketleri uygulamayı öğrenir 
Fiziksel etkinlikler ile temel becerileri koordineli bir Spor dalına özgü savunma ve hücum becerilerini uygular 
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biçimde yapar 

Dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepki becerisini geliştirir Spor dalına özgü hareketleri belirli bir ritme uygun olarak 
uygular 

Mesafe, zaman ve dirence karşın bireysel beceri yeteneğini 
geliştirir 

Spor etkinliklerine katılarak performansını geliştirmeye 
çalışır 

Oyunlarla ilgili stratejiler geliştirmeyi öğrenir Spor dalına özgü yapılan ısınma çalışmalarını alışkanlık 
haline getirir 

Fiziksel etkinlikler sayesinde koordinasyonunun geliştiğini 
fark eder Spor dalına özgü hareket becerileri geliştirebilir 

 
Tablo 1 incelendiği zaman, ortaöğretim beden eğitimi derslerinde genel ve özel hareket 

becerilerine yönelik birçok kazanımım olduğu görülmektedir. 

 
1.2. Beden eğitimi derslerinde genel ve hareket becerilerinin kazanılmasına yönelik 

çalışmalar 
Beden eğitimi derslerinde genel ve özel hareket becerilerinin kazanılması için uygulanan hareket 

ve etkinlikler programın öğrenme alanları içerisinde belirtilmiştir. Ortaöğretim beden eğitimi 

derslerindeki genel hareket becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Tablo 2’de, özel hareket 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik hareket ve etkinlikler ise Tablo 3’de sunulmuştur (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2009). 

 
Tablo 2. Beden eğitimi derslerinde genel hareket becerilerinin kazanılmasına yönelik etkinlikler 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2009) 

Serbest Hareketler 

Isınma ve soğuma egzersizleri 
Temel diziliş ve sıralanmalar 
Cimnastikte temel duruşlar 
Temel jimnastik hareketlerinin kompozisyon içinde uygulanması 
Çeşitli araçlarla yapılan fiziksel hareketler 
Dış uyaranlara karşı tepki verme çalışmaları 

Ritmik Hareketler 
Koşma, yürüme ve sıçrama gibi temel hareketlerin ritim eşliğinde yapılması 
Vücut kompozisyonu ile çevirme, döndürme ve dalgalanma çalışmaları 
Verilen ritimlere göre hareket becerileri geliştirme 

Oyun ve Drama Bireysel veya grupla yapılan doğaçlama çalışmaları 
Eğitsel oyunlar oynama 

 

Tablo 3. Beden eğitimi derslerinde özel hareket becerilerinin kazanılmasına yönelik etkinlikler 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2009) 

Bireysel Sporlar ve 
Mücadele Sporları Yüzme, atletizm, jimnastik, judo, bocce gibi spor dalları 

Alan Mücadele Sporları Basketbol, futbol ve hentbol gibi spor dalları 
Raket ve File Sporları Badminton, tenis, voleybol ve masa tenisi gibi spor dalları 
Doğa Sporları Dağcılık, su sporları, oryantiring, doğa yürüyüşü gibi çalışmalar 
Zekâ Sporları Dama, satranç, kelime oyunu ve sudoku gibi oyunlar 
Dans Aktiviteleri Modern danslar, halk dansları ve slalom dansları gibi etkinlikler 
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Tablo 2 ve 3 incelendiği zaman, ortaöğretim beden eğitimi ders müfredatı içerisinde öğrencilerin 

fiziksel ve motorsal becerişlerini geliştirmeye yönelik birçok etkinlik ve hareket becerisi olduğu 

görülmektedir. 

1.3.Sonuç  

Ortaöğretim beden eğitimi ders içerikleri değerlendirildiği zaman, öğrencilerin fiziksel ve 

motorsal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik birçok çalışmanın ders içeriklerinde yer aldığı 

görülmektedir. Başta temel hareket becerileri olmak üzere öğrencilere uygulanan özel hareket 

becerilerinin hem fiziksel hem de motorsal gelişimin desteklenmesinde büyük rolü olacağı söylenebilir. 

Yapılan araştırma sonuçları da temel ve özel hareket becerilerinin yer aldığı çalışmaların fiziksel ve 

motorsal gelişime katkı sağladığı görüşünü desteklemektedir. Ancak beden eğitimi derslerinin 

öğrencilerin fiziksel ve motorsal gelişimlerine yeterli düzeyde katkı sağlayabilmesi için beden eğitimi 

ders saatlerinin arttırılmasının, derslerin de müfredata uygun biçimde uygulanmasının gerekli olduğu 

söylenebilir.  
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ABSTRACT 

        We confront violence and fanaticism as a sociological and psychological problem in both our country 
and in the whole world.Violence types aiming at hurting,punishing and etc. are very common.Especially violence in 
sports is an important issue that needs to be examined both as individually and socially. 

      Violence in sports is an indication of pent-up motives besides from enviromental factors.The most 
precipitating factor of violence in sports is mass mediums especially media.Devotees go to matches as if they were 
going to war and the ones whose education levels are low and who take part economically in low levels participate 
in violence.Besides from genetic factors,enviromental factors also play an important role in this event. 

     Among the psychological reasons of violence in sports,there are feeling like a worthless person, greed 
,liking to hurt, being intolerant and being treated badly,whereas among sociological reasons, there are 
media,economical situation,lack of education,cultural level,authority,leaders,ideological attitudes and etc. Everyone 
from media to legislatives, executives to referees,security forces to the leaders of supporters has their own tasks to 
stop the violence.In this study, the psychological and sociological reasons of violence in sports especially football is 
emphasized and the solutions are suggested. 

 
Key Words: Violence, Fanaticism, Violence in Sports, Sociology of Violence, Psychology of Violence  

 

INTRODUCTION 

Spor should not be discussed apart from social life which we live in. The studies about sports 

psychology and socialogy show that sports is a reflection of social structure. Sports is a profession that 

requires overworking, hard muscle exercises and struggle and it unites game and competition. Although 

the aim in this profession is pulling one’s rank,enjoying, earning and having a status, it reveals the 

instincts of achieving and enacting (Yiğitbaşı, İ. 2002).  Therefore, when the basics of sports branches are 

reviewed, it can be seen that there is fighting against both oneself, opponents and other environmental 

factors in all of the sports branches. Moving with achieving instinct results in raising the physical and 

mental developments of athlethes and their resistances and living healthily and hearty thanks to the 

exercises in trainings. Besides, doing physical exercises provides one’s confidence and belief in others. 

mailto:onur.oral@ege.edu.tr
mailto:Meral.sevinc.tirpan@ege.edu.tr
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However, because of the fact that sports is not only sports and football, which is an important part of 

sports, is not only sports, distorting the facts about athlethes’ competition against themselves and the 

others may turn into a war which includes violence events (Köknel, Ö. 2013). 

Although violence is a changeable concept depending on society’s sociological and cultural facts, 

we can confront it in all of the societies. When it’s psychologically reviewed, it’s a strenght blast towards 

killing type, when it’s ethically reviewed, it’s an attack against freedom and property, when it’s politically 

reviewed, it’s using illegal ways to power grab. If we think like this, violence is the main catalyzator in 

prompting the instincts of achieving and competiting. The most accurate places for population to express 

themselves and let off steam are sports fields (İkizler, C. Dr. Balcıoğlu, İ. Dr. S. Atay. 1996). 

Lorenz (Lorenz, K. 1985), who made studies about animal behaviours, claims that aggresion is 

instinctive and aggresion must be gone through to balance hostility tendency and turn them into hurtless 

activities. Competitions grease the skids for this event. People are free from pent-up vicious feeligs by 

doing sports.This feature of sports is called katharsis function (Leith, L.L. 1977). The most important 

indication of this, however, is that the ones who are actually calm in their daily lives, homes and schools, 

swear, run wild and having no self-control when they go into crowd psychology (Saçaklı, M. 1994). 

People who make study about violence consider aggresion from different angles. It’s expressed 

that violence is a behaviour that originates from only environmental factors or they change a little bit 

during socialization because of their being instinctive (Moses, R. 1996).  The first point of view indicates 

biological way of violence, whereas the second one indicates social facts. However today science world 

accepts that the both facts are important for violence’s surfacing (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 

1998). 

In the studies of both sports sociology and psychology,sports is accepted as a reflection of social 

structure. Aggresions of supporters depending on their being fan should be reviewed in this regard and 

this will leads to more accurate results (Çepe, K. 1992). On the other hand, aggresion in sports does not 

occur between fans. In also fields, there are behaviours agains the rules. This event, according to some 

researchers, happens by the game’s nature and we confront it as a behavioural disorder which should be 

under control (Giresunlu. G. 2011).  Among the sports branches, football is the most popular one due to 

being easy, not knowing the winner already,featuring some feelings like competition, excitemend, bet, 

stress, sadness and joy much more than other branches. Therefore the most fanatic and susceptible to 

violence supporters are the football team supporters (Simon, K. 2011). 

Although football is a sports, it’s not only football. Because since 20th century, football has 

become a fact that reflects main qualifications of community thanks to popularisation, organization, 

differentitation, industralisation, commercialisation, scientification, politisation and professionalisation 

(Amman, M.T. 2008). 
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Fanaticism 

Fanaticsm, which is defined as an uncompromising behaviour type and a movement originating 

from fixation to ideas and ideologies, includes reactive behaviours that can be observed both in sports 

fields and political world. Since 1970’s, studies (Wann, D.L. 1995)  have been made to denominate the 

instincts of fanatics and fans. In this studies, joy, esthetics, positive stress, self-respect, family, economy, 

group relationships are discussed. The features of fan behaviours, the reasons of being fanatic, 

economical differentitations between fanatics and gender differences and its reflections take places near 

the top among the subjects that need to be researched by scientists. The reports about the point of views 

of fanatics show that they accept sports as supporting the team (Lalonde, R. N. 1992).  

It’s possible to understand by using social identity theory on sports that why people are fanatic of 

a team,have a strong interest in one of the sports branches, buy tickets for competitions, collect their 

posters or go to every deplacement and staff as if they were responsible for that team besides from why 

they forget about everything when they win and get very angry when they lose. When fanaticism is 

expressed with social identity theory, it’s inferred that fanatics create identity with their teams, they 

continue self-respect when their teams win and these features may underlie positive relations as they also 

include aggresion and violence in mass psychology (Tesser, A. 1995). 

Although fanaticism and sports, especially football accompony with each other, fanaticsm also 

find a place in the fields of ideology, religion and politics. Because a fanatic moves according to his 

feelings, not his logic. This situation leads to peaking sadness and happiness and start of fanaticsm (Ayan, 

S. 2006). 

Subculture resulting from fanaticsm and partiality may interiorise act types with various value 

judgment and legalise violence acts against the others. Supporter groups follow their fanatic leaders, 

especially teenagers may not be able to control their aggresions and bite on their leaders. Studies show 

that the ones who participate in supporter teams are much more aggresive than the ones who don’t 

(Giresunlu, G. 2011). 

 

 

Violence 

The views that try to scientifically express the violence can be classified under two main groups. 

One of them explains violence as a psychological fact. The ones who express this view indicate instincts 

and feelings as the source of violence. They don’t accept social and economical facts as the source of 

violence, instead they accept them external stimulus that increase the effect of violence. However, in the 
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other view, violence is discussed as a social and economical fact.This view which offer varieties have 

some common points and they express that processes are effective on violence with different economic 

and soical mechanisms (Gökulu, G. 2004).  

Apart from the rare pathological events, it’s not true that the only responsible thing for 

individuals proned to violence is genes. Because violence generally occurs by external stimulus 

(Düzgören, B. 1996).  Apart from biological features, family, culture, life styles depending on them and 

their point of views affects the fact that aggresion’s turning into violence group behaviour which is 

occured by more than one person (Erkal, M. Balaoğlu, B. & Balaoğlu, F. 1997). 

When analyzed demographical structures of the ones who present violence and hooligan 

behaviours, we can see that people from all strata and the whole world participate in these events. 

However when analyzed distribution, it’s possible to say that mostly unemployed and people from 

substrata take parts (Dunning, E. Murphy P. and Williams J. 1998; Doğan, B. ve Moralı, S. 1999).  In 

Table 1, there are the reasons of why people who have tendency to violence participate in aggresion 

events (Şahin, H. M. 2003).  

One of the factors which affect violence is environmental factors. When more than one 

environmental factors unite,an explosion becomes facts. And these explosions lead to aggresion 

(Baumann, S. 1994). We confront environmental factors as complementary of personal factors and it 

includes a person’s family, situation, friends, education and etc (Tiryaki, Ş. 2000). Studies about criminal 

children show that they are initiated into crime because of an authoritative father and a mother who has a 

strong discipline. Besides, family violence is used as a method of training (Ayan, S. 2007). 

In the whole world and Turkey, many precautions like installing a camera, removing wire fences 

and ticket selling, attitudes of police men are taken as a result of violence increase in football (Spaaji, R. 

2006). Even during the emperorship of King II.Edward, football was banned because of violence events 

in 1314 (Armstrong, G. 1998).  

 

 

DISCUSSION 

According to the ones who discuss the violence as psycho-sociological,violence results from the 

dynamism in the social structures and social changes. The speed of social change paves the way for new 

preventions which lead to violence in the end. When only this change is supported with a new economical 

change, violence decreases (Cambell, A. And  Muncer, S. 1990). 
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In the studies about violence in sports,while some researchers report that socio-genetic (Elias, N. 

1978) factors are in the forefront,the others report that sociological factors (Hall, S. 1978; Marsh, P. 

Rosser, E. Harre, R. 1978) are. Bad cheerings of supporters, swearwords against athletes, using violence 

to the athlete of the team in the event of loosing, even like in the example of Andres Escobar who was the 

player of Colombian team and scored an own goal in World Cup 1994, killing athletes and athlethes’ 

using dopping to win lead to discussing ethic term in sports. The percept which claims that loosing is the 

end of everything, and the psychological and socialogical causes of this percept accept some bad attempts 

like cheating and dopping as normal and this results in new discussions (Meinberg, E. 1991; Şahin, M. 

1998). 

Young argues that the reason of aggresion is not social structure,but individuals’ themselves 

(Young, K . 1991). In USA, New York Times made a survey and 71% of participants used the term 

“sports fanatic” for themselves. However, in USA,4% of the articles about sports sociology and 

psychology which were published during between 1987 and 1991 included sports fanatics (Russell, G. W. 

1993; Warm, D. L. & Hamlet, M.A. 1995). 

In a study of Garland (Garland, J. 2004), the speechs and the styles of reporting as news in 

English tabloid press about the matches of United Kingdom in World Cup, 2002 were investigated and it 

was found out that during the tournament they had been published with military methapores and 

nationalist factors. Also the newspapers of French (Le Monde and Liberation), Spanish (El Pais) and 

German (Süddeustche Zeitung) published sports news with military methapores (Crolley, L. Hand, D. & 

Jeutter, R. 1998). Publishing like this style paves the way for fanatics’ attacking the others and violence. 

A similar study was made about Fenerbahce-Galatasaray derby in 2012.In the study,in which the 

news of 13 television channels were analysed (Demir, M. 2013) between 5th and 12th May of 2012, the 

expressions like “war,blood,excitement,fear,provocation,exploding,tension,enemy,feud,will be worse,will 

be sad” were used and these expressions may affect supporters negatively. 

As the professionalism comes into prominence,media especially sports newspapers slowly 

proceed with using ethical values and they banalize this situation by using some expressions that include 

violence for their headlines (Holt, R. 2000).  

Although the violence in sports is said to be common in every sports branches,thanks to the 

studies it’s found out that the most containing violence ones are men,elite,team and financially more 

profitable sports (Kane, M. J. 2007). 

According to a study (Trivisaz, E. 1980), it’s reported that 80% of the ones who use violence in 

football are unemployed or unskilled workers. However in another study,the ones who have low 
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education levels and experience socio-economical problems, head for violence (Doğan B. ve  Moralı S, 

1999; Kılcıgil, E. 2003).   

According to the study of Van der Brug (Van der Brug, H.H. 1994), it’s reported that the 

teenagers using violence are the ones who have a problematic school life and no effective control by 

parents. Among the most important issues about fanaticism,aggresion and violence, there is the fact that 

teenagers turn the feelings of insufficiency and defeatist in home,environment and cultural relationships 

into overpowering and winning via fanaticsm. When teenagers turn into supporters from audience and 

become fanatics,they reveal psychologic problems resulting from economy, politics and sexual by 

running wild (Erdoğan, İ. 2008). 

Violence is also used for expressing an emotional situation.In violence perception which differ 

from culture to culture, whereas killing bulls in bull fighting means joy for Spanish, for people who are 

not Spanish,it means a murder and animal massacre. It’s possible to give the same example for box. 

Although box would include violence, in reality there’s no violence in box as long as the rules are obeyed 

(Riches, D. 1989). 

Table 1. The Main Factors Affecting Violence And Aggresion (Doğan B. ve  Moralı S, 1999.) 

CONCLUSION 

Because of the fact that violence in sports is not only an important fact for sports world, but also 

for social life, the reasons of violence should be investigated and the solutions should be found. 

Especially media has a huge task about it. Because before and after the competitions, headlines in 

newspaper encourage to violence. As the media’s legitimating violence leads to its being perceived as 

THE MAIN FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESION 

Personality Structure 
(Genetic Structure) 

 
Cultural Level 

Having a high level of hurting 
feeling 

 
Excessive Ambition and  Loss of 
Control  
 

 
Frequent and Significant Threat 

 
Educational Level 

 
Differentitation in Income 
Distribution 
 

 
Separations In Social Class 

 
Rebellion Against Authority 

 
Magnitude of Targets and Awards 
 

 
Using Alcohol 

 
Social Circle 

 
Insufficient Security Measures 

 
Guidance of Leaders 

Bad Cheering and  Intolerance 

 
Having access to Violence Tools 
 

 
Mass Communication (Media etc) 

 
Participating in Violence Actions 
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natural event, delegates of media should reunite and take a decision about using ethic rules. Stopping 

violence works can be only given a start by this way. 

Local administrations should provide environments for teenagers to grow away from violant 

social circles and be able to interest in sportive actions. It’s a known fact that teenagers are more 

aggresive during adolescence period. Although the main reason of this is expressed as “inhibition”, some 

reasons like having a status,being a leader in a social circle result in aggresion and violence. The thoughts 

of teenagers who have excessive aggresive and violant ideas should be canalised into different fields and 

this would be another anti-violence action. For example, knowledge or sportive contests can reduce 

violence feeling by turning it into winning. However,here “winning at any price” feeling may bring about 

violence feeling so for teachers, the main task is impressing “applauding the winner” feeling on them.  

Besides, in schools gym lessons should be esteemed to introducing sports’ importance. Girls and 

boys should be encouraged for sports and revel their energies by this way. Teenagers who don’t do sports 

may tend towards violence actions. So gym teachers should educate them with “applauding the winner” 

feeling, not “winning at any price” Teenagers who want to do sports but are economically not good, 

should be supported. Trainers should motivate athletes by showing them models who are not violant. 

Fanaticsm and violence should be discussed both as psychological and sociological. When we 

discuss it psychologically, individuals want to forget their own failures with teams’ success. If teams fail 

too, violence in groups can occur. When we discuss it socilogically, however, individuals who are mostly 

uneducated, don’t have identity or economically bad, are occupied with a team. The failures of these 

teams lead to violence. To stop these situations, not only legal precautions but also education and awaress 

are important. Besides, investigating main reasons of violence and soluting them hand in hand (success in 

countrys, ociety centrals for adaptation problems of rural-urban populations, stopping the support for 

cheerleaders which are the sources of violence) will reduce violence in sports. 

It’s observed that the ones who are uneducated, economically bad and don’t have identity in 

society, have much more tendency to violence and the ones who have important roles in society are 

affected by herd psychology and participate in violence actions when they go to competitions. Individuals 

who are role-models in society should be careful about their behaviours and educate supporters about 

fairplay fact,not the violence. 

Cheerleaders who have important role for supporters and are able to motivate them the way they 

way should not make them cheer badly, not provoke them and not motivate them for violence. The 

managers of clubs should also keep in touch with cheerleaders and suspend them from cheering 

abusively. Legislatives should not make concessions about enforcing laws to stop the violence in sports. 
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In football, which is the most important fact of entertainment sector, fanatic supporters have 

tendency to be holigan. To stop this situation, only legislating,researching are not sufficient enough. To 

stop the violence, media (especially sports press), sports world,legislatives and sociologists should 

become partners and start a common awareness and mold public opinion.  

While realising awareness and public opinion, football which becomes an industry in sports 

should be based on and it should not be forgot that football is a branch which trails masses having very 

different education levels, economical circumstances, social statuses. Although fanatics and hooligans are 

on the front burder for violence in sports, if the supporters have also tendency to violence because of 

different reasons, violant actions become bigger and bigger. Recently,supporters’ being killed, falling foul 

with police men have shown the situation of violence in sports and it’s vitally important to research to 

take required precautions. In societies, violence environments change. When violence actions happen, if 

the required precautions are not taken, socities get used to violence and become insensitive to it. To stop 

this, effective precautions must be taken pointblankly. 

There are some important works for also referees to morality’s not being bad and the rivalry’s 

between athletes being not hostile, but good. The most basic one of them is inhibiting the violence during 

competition because of referees’ mistakes. 

It’s vitally important that violant individual must have psychological treatment, as it’s thought 

that he/she has this feeling subconsciously and reveal it in the right time.If the required treatment is not 

provided, like during competitions, he/she may have a possibility of using violence against his/her spouse 

or coworkers.  
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ÖZET 

Okullar, genel olarak akademik bilgi ve becerilere eğilmekte, çocuğun duygu eğitimi ve gelişimine gereken 
önemi yeterince gösterememektedir. Oysa duygu eğitimine gereken önemin verilmesi bireyin eğitim hayatındaki 
başarısını artıracağı kadar onu hayata daha iyi hazırlayacaktır. Öğrencilerin duygu eğitimlerinde özellikle Türkçe ve 
edebiyat ders kitaplarında yer alan edebî metinler önemli bir yere sahiptir. Edebî metinler arasında en yüksek duygu 
öğesine sahip metinleri şiirler oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı 2014-2015 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 
Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı olarak kabul edilmiş ve dağıtımı yapılmış olan ortaokul Türkçe ders 
kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan şiirlerin hangi duyguları kapsadığını belirlemek, şiirleri duygu 
eğitimi açısından incelemek, Adana ve Denizli illerinde kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının yayınlarında 
bulunan duyguların nitelik ve nicelik olarak farklılıklarını tespit etmek, Türkçe Dersi Öğretim Programlarında 
duyguların ve duygu eğitimi çalışmalarının ne şekilde ve ne kadar yer aldığını belirlemek, “Şiirlerdeki Duygu 
Eğitimi Ölçeği” nden elde edilen toplam puanların cinsiyetlere, sınıf düzeylerine, Adana ve Denizli illerindeki 
uygulamalara, öğretmen uygulamalarına, öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o yaştaki duygularını karşılamada 
yeterliliğine ve öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin duygularını ayrıştırma becerisine göre dağılımında anlamlı bir 
fark olup olmadığını tespit etmektir. 

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılı için MEB’in internet sitesinde duyrulan listede yer 
alan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf için oluşturulan bütün Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz 
kitapları ile Adana ve Denizli illerinde okuyan tüm ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 
uygun örnekleme yöntemiyle seçilen, Adana-Kozan İsmet İnönü Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez 
Ortaokulu öğrencileriyle beraber bu okullara MEB tarafından dağıtılmış olan Türkçe ders kitapları ve öğretmen 
kılavuz kitapları oluşturmaktadır. 

Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” ve 
“Şiirde Duygu İnceleme Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.00 paket programıyla 
yapılmıştır. Ön uygulama için açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra asıl veriler toplanarak 
bağımsız örneklem t-testi, iki yönlü ANOVA ve tek yönlü ANOVA kullanılarak araştırmanın veri analizi 
yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ortaokul öğrencileri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde 
kızlar lehine, sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde altıncı sınıflar lehine anlamlı bir faklılık tespit edilmiştir. 
Sınıf düzeylerinin öğrencilerin duygu eğitimine olan etkisinde illere göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
Altıncı sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nin üç alt boyutundaki önermelere katılım puanları diğer 
sınıflardan daha yüksektir. Ayrıca örneklemi oluşturan kitapların şiirlerinde en fazla “sevgi” duygusu bulunmuştur. 
Çalışmanın sonuçlarına göre değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur. 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=edeb%C3%AE&uid=15415&guid=TDK.GTS.55a0e27e436299.17595169
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=edeb%C3%AE&uid=15415&guid=TDK.GTS.55a0e27e436299.17595169


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1264 

Anahtar Sözcükler: Duygu, duygu eğitimi, duygusal zekâ, şiir inceleme yöntemi, Türkçe Dersi Öğretim 
Programı, eğitim, şiir. 

ABSTRACT 

Schools, in general, give importance to academic knowledge and skills of student; however, and they do not 
pay enough attention to their emotional education and development. However taking care of person’s emotional 
education both increases educational success and prepares him for life better. Literary texts especially the ones in 
Turkish and literature textbooks have an important place in students’ emotional education. Poems have the highest 
emotional elements among literary texts. 

The aim of this study is to determine which emotions are included in the poems in middle school Turkish 
textbooks and teacher’s books accepted and distributed by the Ministry of National Education as secondary school 
Turkish textbooks and teacher guide books in 2014-2015 academic year, to examine the poetry in terms of emotion 
education, to determine the differences of emotions in the teacher’s guide books used in Adana and Denizli from 
quantity and quality aspects, to determine how and how much the emotions and emotion education take part in 
Turkish Lesson Curriculums, to determine whether there is a significant difference in the distribution of the total 
scores obtained from the “Poetry Emotion Education Scale” according to genders, class levels, applications in 
Adana and Denizli, teacher applications, adequacy of the poetry in students’ books to meet their feelings at that age, 
and ability of poetry in students’ books in separating the emotions. 

This study consists of all Turkish textbooks and teacher’s guidebooks prepared for the fifth, sixth, seventh 
and eighth grades taking part in the list announced on the web site of the Ministry of National Education for the 
2014-2015 academic year and all middle school students studying in Adana and Denizli. The sample of the study 
consists of the students chosen by the convenience sampling method in Adana-Kozan İsmet İnönü Middle School 
and Denizli-Pamukkale Merkez Middle School, and teacher guide books and Turkish textbooks distributed to these 
schools by the Ministry of National Education. 

The survey model was used in the study. Research data were collected through “Poetry Emotion Education 
Scale” and “Poetry Emotion Review Form”. Data analysis was done by software package SPSS 20:00. Exploratory 
factor analysis was used for pre-treatment methods. Then the data analysis of the research was done using 
Independent-Sample T-Test, two-way ANOVA and one-way ANOVA after collecting the actual data. 

In the light of the findings obtained from the study, a significant difference was determined in favor of girls 
when middle school students were evaluated according to gender. When they were evaluated according to grade 
level, a significant difference was determined in favor of the sixth grades. There are no significant differences of 
cities in the effect of grade levels in emotion education. Participation points of the sixth graders in propositions in 
three dimensions of “Poetry Emotion Education Scale” are much higher than those of the students in other grades. In 
addition, in the poetry of the books comprising the sampling, the mostly found emotion was “love”. Suggestions 
were made by making assessments based on the results of the study. 

Keywords: Emotion, emotion education, emotional intelligence, poem analysis method, Turkish Lesson 
Curriculum, education, poetry. 
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GİRİŞ 

Duygu eğitiminin amacı, tarafından duyguların tanıtılmasını, öğretilmesidir (Otluoğlu ,2002) ve 

ülkemizde yeni gelişmekte olan bir kavramdır. Çocuklarımızı ve çocuklarımızın geleceğini doğrudan 

etkileyen bir eğitim olması dolayısıyla, eğitim-öğretimin bütün yaş ve kademelerindeki çocuklara 

verilmelidir. İyi yapılandırılmış olan ve planlı bir şekilde gerçekleştirilen duygu eğitimi çocuğun kişilik 

gelişimine çok önemli katkı sağlayacaktır. 

Duyguların yaşamdaki önemini kavrayan, çoklu zekâ teorisini dünyaya tanıtan Harward 

Üniversitesi profesörü Howard Gardner, yaşamda matematiğin, sözel iletişimin zekâsı olduğu gibi, 

duyguların da bir zekâ başlığı altında ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Bilimsel incelemelerde, IQ 

seviyesinin başarılı olmayı %20 etkilediği görülmesine rağmen duygusal zekânın iş, aile ve toplum yaşam 

başarısı üzerinde en önemli etken olduğu görülmüştür. Hayatta kullandığımız yeteneklerden çoğu, gücünü 

düşüncelerimizden ve duygularımızdan almaktadır (Yavuz, 2009, s. 187). İnsanın duygularını 

düşüncelerine paralel olarak geliştirmeye çalışan duygu eğitiminin temel amacı bireyin doğuştan getirdiği 

ve sonradan kazandığı bütün duyguların her yönüyle gelişimine katkıda bulunarak bireyin ve toplumun 

uyumlu bir şekilde devamını sağlamaktır. 

Öğrencilerin duygu eğitimlerinde özellikle Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz 

kitaplarında yer alan edebî metinler önemli bir yere sahiptir. Edebî metinler arasında diğer türlere göre en 

yüksek duygu öğesine sahip metinleri ise şiirler oluşturmaktadır. Çocukların, Türkçe derslerinde 

yapacakları duygu eğitimi çalışmaları duygusal gelişimlerini tamamlamasına katkı sağlayacak, bunun 

sonucunda çocuklar tüm çevresiyle etkili iletişim kurabilecek, hem okul ortamında hem de sosyal 

ortamda hedeflerini gerçekleştirebilecek ve başarılı olabilecektir. 

Duyguyla ve duygu eğitimiyle ilgili birçok çalışma artık ileri teknoloji sistemlerinden 

faydalanılarak yapılmaktadır. Yani teknolojik gelişmelerle duygular arasında bilimsel anlamda ilişkiler 

kurulmakta ve bu kurulan ilişkiler doğrultusunda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi 

eklenmektedir. “Son yıllarda çok ilerleyen beyin görüntüleme sistemleri ile beynin duygularla ilişkisi, 

uykuda beynin davranışı gibi durumlar incelenmiş, suç işlemeye kadar uzanan birçok davranışın 

duygularla ilgili olduğu ispatlanmıştır” (Bridge, 2004, s. 3). 

İlgili literatür tarandığı zaman doğrudan duygu eğitimi adıyla yapılmış çalışmaların sayısının 

yeteri kadar olmadığı daha çok duygusal zekâ alanında çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Gürel (2006) 

“Öğretici Hikâyeler Yoluyla Düşünce ve Duygu Eğitimi Tanımlar ve Yöntemler” adlı çalışmasında, insan 

doğasının özellik ve niteliklerine bağlı olarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin beraberlik ve bütünlük 

içinde yürütülmesinin gereğine yönelik açık tanımlamalar getirmeyi ve denge-uyum yükseltici özellikleri 

sebebiyle öğretici hikâyeler yoluyla öğrencilerin düşünce ve duygu geliştirmelerinde sağlanabilecek 

belirgin açılımları soru-cevap yöntemi ve kullanılan diğer yöntemlerin yönlendiriciliği ışığında 
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belirlemeyi amaçlamıştır. Tarhan (2005) “Kendinizle Barışık Olmak: Duyguların Eğitimi” adlı 

çalışmasında ruh sağlığını korumanın yolunun insanın kendisiyle barışık olmasından geçtiğini ve bunu 

gerçekleştirebilmek için duygularımızı eğitmek gerektiğini belirtmiştir. Fersahoğlu ve Demir (2012) “Din 

Eğitim ve Öğretiminde Duygu Eğitimi” adlı çalışmasında İslam eğitim sisteminde duygu eğitiminin 

önemine dikkat çekerek duygu eğitiminden yoksun olan bir inanç sisteminin ruhsuz ve mekanik bir inanç 

sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Bridge (2004) “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Duyguların Eğitimi” 

adlı çalışmasında, kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir yaşama ulaşmak için duyguların öğrenilmesi ve 

yönetilebilmesi ile ilgili insanlara bilgiler vermeyi amaçlamıştır ve sağlıklı, kendisiyle barışık, mutlu ve 

başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar ve öğretmenler için duygu eğitimiyle ilgili pratik 

bilgilerin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Kalyoncu (2012) “Mutluluk İçin Duygu Eğitimi” adlı 

çalışmasında temel ihtiyaçların temininde söz konusu olabilecek tehlikelerden korunmak için duyguların 

tanınması ve kontrolü ile ilgili bilgiler vermeyi amaçlamıştır. Hayatı tadında, onurlu, özgürce yaşamak ve 

mutlu olmak için duygu eğitiminin önemini ortaya koymuştur. Otluoğlu (2002) “İlköğretim Okulu 

Programı’nda Duyuşsal Alan ve Duygu Eğitimi” adlı çalışmasında ilköğretim ders programlarının 

amaçlarını, duyuşsal alan ve duygu eğitimi bakımından irdeleyip, bazı öneriler ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Williford (2000) akademik başarılar ve duygusal zekâ arasında herhangi bir bağlantı olup 

olmadığını incelemiştir. Akademik başarı ile duygusal zekâ ilişkisinin pozitif yönlü olduğunu çalışmasının 

sonunda ortaya koymuştur. Mohzan, Mohd, Hassan ve Halil (2013) yaptıkları araştırmada akademik 

başarıyı duygusal zekânın etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. Çalışmanın neticesinde eğitim 

fakültesinde okuyanların duygusal zekâlarının fazla olduğu, duygusal zekâ ile akademik başarı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Klosko ve Young (2012) “Hayatı Yeniden Keşfedin” adlı 

çalışmasında insanın birtakım olumsuz duygu ve tutumlarının mutluluğa ulaşmayı engellediğine dikkat 

çekerek, insanlara mutluluğa ulaşmayı engelleyen girdaplardan nasıl kurtulunması gerektiği hakkında bazı 

bilgiler vermeyi amaçlamışlardır. Petrides, Furnham ve Martin (2004) yaptıkları çalışmada, hem ailelerin 

hem de çocukların sayısal zekaları (IQ) ile duygusal zekâlarını (EQ) araştırmışlardır. İnceleme neticesinde, 

erkeklerin kadınlardan fazla IQ ortalamasına sahip olduğu fakat kadınlara göre daha az EQ ortalamasına 

sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı şeklide, tüm çocukların ebeveynleri için de aynı sonuçların çıktığı 

neticesine ulaşmışlardır. Chodorow (2007) “Duyguların Gücü” adlı çalışmasında psikanaliz, cinsiyet 

analizi, ve antropolojiyi bir araya getirerek duyguların gücünün bireysel, evrensel ve kültürel anlamda 

önemi üzerinde durmuştur. 

Problem Durumu 

Duygularını kontrol edemeyen insanların topluma verdiği zararlara her geçen gün bir yenisi 

eklenmektedir. Hayatı insanca yaşayabilmek, başka insanlara ve çevreye zarar vermemek için duyguların 

eğitilmiş olması gerekir. Aksi takdirde duygularını tanıyamayan, ifade edemeyen ve kontrol etmekte 

zorlanan insanlar kendisine ve içinde yaşadığı topluma zarar vermeye devam edecektir. 

http://www.idefix.com/kitap/nancy-j-chodorow/urun_liste.asp?kid=222858
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Önceleri insanlar, kendilerince her yolu denedikten sonra mutlu olamadığı zamanlar, mutlu 

olamamanın bir kader olduğunu düşünür ve yaşamlarını kendilerine rahatsızlık veren sıkıntılarla devam 

ettirirlerdi. Bu sıkıntılar zaman zaman telafisi mümkün olmayan olumsuz durumlara yol açabilmekteydi. 

Son günlerde gündeme gelen araştırma sonuçlarında istenilmeyen, kurtulmak istenen bir yaşamın yazgı 

olmadığı duygu eğitimi ile yetişkinlerin, çocukların ve gençlerin eski hayatlarından daha mutlu ve daha 

rahat bir hayata kavuşabileceği görüldü (Bridge, 2004, s. 8). 

Okullarda öğrencilerin, ailede aile bireylerinin toplumsal hayatta insanların yaşadığı sorunların 

artmasındaki önemli nedenlerden birisinin de duygu eğitimi alanındaki yetersizlikler olduğu 

düşünülmektedir. Herhangi bir öğrencinin duygusal gelişiminde bir eksiklik olması başta eğitim hayatı 

olmak üzere tüm hayatını olumsuz etkilemektedir. Çocuğun değişik olaylar karşısında duygusal anlamda 

hep aynı tepkiyi vermesi veya hiç tepki vermemesi çocuk için olumsuz bir durumdur. Çocuk başta Türkçe 

derslerinde olmak üzere duygu eğitimi alarak sağlıklı duygusal gelişim süreci yaşamazsa ve 

bilgilendirilmezse, bu durum gelecekte ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir. 

Birey bedenen, zihnen ve duygusal anlamda ruhen sağlıklı olmalıdır. Bireyin bedensel ve bilişsel 

yapısında veya duygusal alanında meydana gelen bir aksaklık özellikle çocukluk döneminde önce okul 

hayatı olmak üzere tüm yaşamını olumsuz etkilemekte ve bireyi gelecekteki yaşamında istenmeyen 

davranışlara yöneltmektedir. 

Zihinsel, psiko-motor ve duygusal açıdan eksikliklerimiz, okul başarısını etkiler. Bu şekildeki 

istenmeyen bir durumla genellikle ergenlikte karşılaşılır ve daha çok ortaokul ve lise seviyesindeki 

başarıyı azaltıcı bir etki yapar. Bu durum bireyin yalnızca ortaokul ve lise dönemlerini değil tüm hayatını 

olumsuz etkileyebilmektedir (Yavuzer, 1993, s. 198). 

Duygusal zekâlarını kullanamayan insanların gelişimleri olumsuz etkilenip başarılarının düştüğü, 

buna karşılık duygusal zekâlarını kullanan insanların ise hem bireysel hem kurumsal aşamada istediği 

sonuçlara zorlanmadan ulaştığı görülmektedir Bu amaçla insanlar duygusal zekâlarını geliştirici birtakım 

faaliyetlere yönelmektedir (Weisinger, 1998, s. 14). 

Bireylerin duygularını ve duygusal gelişimini bilmeden ona eğitim vererek, onun dünyasına yön 

vermek olanaksızdır. Birey duygularının tamamını bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde edinir, ileri yaş 

ve dönemlerde duygularının bazılarını yoğunlaştırır, bazılarını bastırır, bazılarını da tekrar fark eder 

(Başaran, 2000, s. 95). 

Çocuklar, çocukluk döneminde yetişkin bir insan gibi hayattaki çoğu olay ve durumları gerçek bir 

şekilde yaşayamaz, bunun için çocukların zamana ve tecrübeye ihtiyacı vardır. Buna karşın kitaplarla ve 

kitaplardaki konularla gerçek yaşamdaki örnek olayları tecrübe etmeye çalışarak gerçek yaşama 

hazırlanmada önemli bir uygulama yapma şansına kavuşmuş olur. 
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Türkçe derslerinde kullanılan metin türlerinden olan şiirler, öğrenci düzeyine uygun, şiir dilinin 

niteliklerini yansıtan, kelime dağarcığını zenginleştiren ve türünün seçkin örneklerinden seçilmiş olursa 

öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirecek böylece duygu gelişimlerine katkıda 

bulunacaktır (TÜDÖP, 2006, s. 56). 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan 

şiirleri duygu eğitimi açısından incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen araştırma 

sorularına cevap aranmıştır. 

1. Türkçe Dersi Öğretim Programlarında duygular ve duygu eğitimi çalışmaları ne şekilde ve ne 
kadar yer almaktadır? 

2. Ortaokul Türkçe dersi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki hangi şiirlerde en fazla hangi 
duygular vardır? 

3. Adana ve Denizli illerinde kullanılan ortaokul Türkçe dersi ders ve öğretmen kılavuz kitapları 
arasında duygu sayısı bakımından nitelik ve nicelik olarak nasıl bir fark bulunmaktadır? 

4. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların cinsiyetlere göre dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların sınıf düzeylerine göre dağılımında anlamlı bir fark var 
mıdır? 

6. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların Adana ve Denizli illerindeki uygulamalara göre 
dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

7. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğretmen uygulamalarına göre dağılımında anlamlı bir 
fark var mıdır? 

8. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o yaştaki duygularını 
karşılamadaki yeterliliğine göre dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

9. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu eğitimi 
ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin duygularını ayrıştırma 
becerisine göre dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma tarama deseninin kullanıldığı nicel bir çalışmadır. “Tarama araştırmalarında 

araştırmacılar, görüşlerin ve özelliklerin neden kaynaklandığından çok örneklemdeki bireyler açısından 
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nasıl dağıldığıyla ilgilenmektedir” (Fraenkel ve Wallen, 2006; akt. Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 232). 

“Tarama araştırmalarının aşamaları, bilimsel yöntemin aşamalarıyla tutarlı olarak şu şekilde sıralanabilir: 

Problemin belirlenmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, verilerin nasıl toplanacağının belirlenmesi, 

örneklemin seçilmesi, veri toplama aracının hazırlanması ve verilerin toplanması, verilerin analizi ve 

araştırmanın raporlaştırılmasıdır” (Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 234). 

Bu araştırmada araştırmanın yöntemine ve desenine uygun olarak önce ortaokul Türkçe dersi ders 

ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan şiirler belirlenmiş, taşıdıkları duygular ortaya çıkarılmış ve 

öğrencilerin bu duyguları edinme durumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. 

Evren, Örneklem, Çalışmanın Katılımcıları 

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılı için MEB’in internet sitesinde duyrulan 

listede yer alan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf için oluşturulan bütün Türkçe ders kitapları ve 

öğretmen kılavuz kitapları ile Adana ve Denizli illerinde okuyan tüm beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen, Adana-Kozan İsmet İnönü 

Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez Ortaokulu öğrencileriyle beraber bu okullara MEB tarafından 

dağıtılmış olan Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları oluşturmaktadır. Genellikle diğer 

örnekleme yöntemlerinin kullanılma imkânının olmadığı zaman kullanılan uygun örnekleme yöntemi, 

elverişli ve kazara örnekleme olarak da adlandırılmaktadır. “Burada araştırmacı, ihtiyaç duyduğu 

büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini 

oluşturmaya başlar ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum ve örnek üzerinde 

çalışır (Ravid, 1994; akt. Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 91). 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmadaki verilerin bir kısmı ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda okutulan 

sekiz adet Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabında bulunan şiirlerin Bayak (2003) tarafından 

geliştirilen “Duygu ve Düşünce Atlası Yöntemi” ile incelenmesi ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu” na işaretlenmesiyle elde edilmiştir. 

Çalışmadaki diğer veriler ise Adana-Kozan İsmet İnönü Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez 

Ortaokulu beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” uygulanarak ölçek sonuçlarının analiz edilmesiyle elde edilmiştir. 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nin geliştirilmesinde ilk olarak alan yazın taramasına 

gidilmiştir. Deneme örneği 60 madde olarak hazırlanmıştır. Oluşturulan maddelerinin anlaşılma yeterlilik 

kapasitelerine ilişkin istatistik analizler konusunda bir uzman akademisyen, Türkçe Eğitimi alanında üç 
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uzman akademisyen ve beş Türkçe öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin denemesi hem 

Adana hem de Denizli illerindeki ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflardan her birinden 

ayrı ayrı 75 öğrenciye uygulanmış ve uygulama sırasında öğrencilerin anlamakta zorlandıkları maddeler 

tespit edilmiştir. En son 45 madde olarak belirlenen ölçek hem Adana hem de Denizli illerindeki ortaokul 

beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflardan her birinden ayrı ayrı 200 öğrenciye uygulanmış olup 

toplam ölçek uygulanan öğrenci sayısı 1600’dür. Ölçekte bulunan maddeler “Tamamen Katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum” şeklinde belirtilen beşli likert tipi 

dereceleme ölçeğinde hazırlanmıştır. Ön uygulama yapılmış ve elde edilen veriler açımlayıcı faktör 

analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dik döndürme yöntemlerindeki “varimaks” yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan bu çözümlemelere göre ölçek maddelerinin beklenilen alt boyutlarda yer alıp 

almadığının ve maddelerin başka faktörlerle binişik (birden çok faktöre yük verme) olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla madde faktör yükleri incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç 

faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Buna göre birinci faktör “Öğretmeninizin Şiirleri Duygu Bakımından 

İşleyişine Katılımınız” adını taşımakta ve 1-15 nolu maddelerden oluşmaktadır. İkinci faktör 

“Kitabınızdaki Şiirlerin Duyguları Size Kazandırmasına Katılımınız” adını taşımakta 16-30 nolu 

maddelerden oluşmaktadır. Üçüncü faktör “Kitabınızdaki Şiirlerin Duygularını Algılamanız Bakımından 

Katılımınız” adını taşımakta 31-45 nolu maddelerden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme aşamalarından sonra 

oluşturulan deneme ölçeğinin son şeklini alması için ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilirliği 0,884 olarak elde edilmiştir. Buna göre 

oluşturulan ölçek güvenilirdir. 

Verilerin Analizi 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu”nda, değişik uzmanlardan alınan verilerle bağımsız gözlemciler 

arası uyuma önem verilerek güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ilk aşamada görüş birliği ve 

görüş ayrılığı olan maddeler tespit edilmiştir. Bütün uzmanların ortak kararı sonucunda duygular 

belirlenmiştir. Sadece bir, iki veya üç uzmanın belirttiği duygular görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada 64 tane duygu, uzmanlar tarafından ortak olarak belirtildiği için görüş birliği olarak, 16 tane 

duygu ise uzmanlar tarafından ortak olarak belirtilmediği için görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın güvenilirliği için Miles ve Huberman’ın (1994; akt. Çapoğlu, 2014, s. 57) belirttiği 

formül P (Uzlaşma Yüzdesi %) = [Na (Görüş Birliği)/ Na (Görüş Birliği) + Nd (Görüş Ayrılığı)] X 100 

kullanılmış ve hesaplama sonucunda P = 0.80 değeri bulunarak araştırma güvenilir kabul edilmiştir. 

Karasar’a (2006) göre bulunan değerin 0.75’ten küçük olması güvenilirlik açısından sıkıntı 

doğurmaktadır (s. 165). Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında tespit edilen duyguların 

her sınıf için ayrı ayrı tabloları yapılmış, frekansları bulunarak Bayak ve Demir (2015) tarafından 

geliştirilen “Şiirde Duygu İnceleme Formu” na işaretlenmiştir. 
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“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nden elde edilen verilerin analizi SPSS 20.00 paket 

programıyla yapılmıştır. Ön uygulama için açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra 

asıl veriler toplanarak bağımsız örneklem t-testi, iki yönlü ANOVA ve tek yönlü ANOVA yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Araştırmada boş değerler incelenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 62). Araştırma verisindeki 

hiçbir değişkende %5’ten fazla boş değere rastlanmadığı için veri ataması yapılmamıştır. Araştırma alt 

problemlerini incelemek için kullanılan istatistiksel tekniklerin parametrik veya nanparametrik teknikler 

aracılığıyla yapılması için bir dizi varsayımsal kriter incelenmiştir (Field, 2005, s. 63-65). Araştırma 

kapsamında normallik varsayımı kontrol edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ile +2 arasında 

olduğu için veri normaldir yani homojen dağılımlıdır. Ayrıca grupların varyans homojenliği levene testi 

ile kontrol edilmiştir. 

Özet olarak araştırmanın parametrik varsayımlarını karşılayan “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi 

Ölçeği”nden elde edilen toplam puanların cinsiyetlere göre dağılımında bağımsız örneklemler için T-testi; 

Adana ve Denizli illerindeki uygulamalara göre dağılımında iki yönlü ANOVA; sınıf düzeylerine göre 

dağılımında, öğretmen uygulamalarına göre dağılımında, öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o yaştaki 

duygularını karşılamada yeterliliğine göre dağılımında ve öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin duygularını 

ayrıştırma becerisine göre dağılımında ise tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

1. Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Duygular ve Duygu Eğitimi Çalışmalarının Ne Şekilde ve 

Ne Kadar Yer Aldığına İlişkin Bulgular 

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında ilköğretimin ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması buna karşın 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 1-5. sınıflar ve 6-8. sınıflar olarak eski şekliyle kalmasından dolayı 

Türkçe Dersi Öğretim Programı 1-5. sınıflar ve 6-8. sınıflar olarak ayrı ayrı incelenmiştir. 

Birinci ve beşinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında duygular ve duygu 

gelişimi konusunda ayrı bir bölüm bulunmadığı görülmektedir. Buna rağmen duygu sözcüğünün, Türk 

Millî Eğitimi’nin genel amaçlarında, programın yapısı ve genel amaçlarında, kazanım, etkinlik örnekleri 

ve açıklamalarda, öğrenme alanı bölümünde, kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı 

bölümünde, temalarda, öğrenme tür ve tekniklerde, ölçme ve değerlendirmede ve kitap okuma dosyası 

bölümünde adı doğrudan geçmektedir. Tablo 1’e göre birinci ve beşinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda toplam 12 adet duygu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Birinci ve Beşinci Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Tespit Edilen Duygular 

Barış  Mücadele 
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Beğenme Mutluluk 
Dayanışma Sevgi 

Hoşgörü Tasarruf 
Kahramanlık Temizlik 

Keşif Üzüntü 
 
Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında duygular ve 

duygu gelişimi konusunda ayrı bir bölüm bulunmadığı görülmektedir. Buna rağmen duygu sözcüğünün, 

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarında, programdaki temel yaklaşımda, programın yapısı ve genel 

amaçlarında, kazanım, etkinlik örnekleri ve açıklamalarda, okuma metinlerinde bulunması gereken 

özelliklerde, temalarda, yöntem ve tekniklerde, şiir kitabı okuma formunda, ölçme ve değerlendirmede 

adı doğrudan geçmektedir. Diğer yandan dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğinde bulunması 

gereken özellikler bölümünde duygu, sözcüğüne doğrudan yer verilmemiş duygu gelişimi üstü örtük bir 

şekilde ifade edilmiştir. Tablo 2’ye göre altı, yedi ve sekizinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda toplam 28 adet duygu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Tespit Edilen Duygular 

Bağışlama Mizah  
Başarı Mutluluk 
Beğenme Oyun ve eğlence 
Dayanışma Özgürlük  
Dostluk Özlem 
Empati Sevgi 
Estetik zevk Sitem 
Girişimcilik Sorumluluk 
Heyecan Takdir etme 
Kaygı Umut 
Kendine saygı Üzüntü 
Kıskançlık Veda 
Konukseverlik Yalnızlık 
Korku Yardımlaşma 
 

2. Ortaokul Türkçe Dersi Ders ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Şiirlerde En Fazla Hangi 

Duyguların Bulunduğuna İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Araştırmada İncelenen Öğretmen Kılavuz Kitapları 

YAYINEVİ KİTAP HAZIRLAYAN 
MEB Yayınları Türkçe 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı 
 
Sema Başar-Seda Zeybek Köken 
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FCM Yayınları  Türkçe 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı Alev Müftüoğlu-Selahattin Bektaş-

Zeybek Köken 
MEB Yayınları Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  

Komisyon 
Gizem Yayınları Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  

Şükran Kaplan-Gülay Yıldırım Şen 
MEB Yayınları Türkçe 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  

Komisyon 
Cem Veb Ofset Yayınları Türkçe 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  

Elife Şahbaz Dağlıoğlu 
MEB  Yayınları Türkçe 8. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  Serdar Arhan-Sema Başar-Tuncay 
Demirel 

Yıldırım Yayınları Türkçe 8. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı  

 
Şükran Kaplan-Gülay Yıldırım Şen 

 
Bu bölümde tablo 3’te verilen öğretmen kılavuz kitaplarındaki şiirlerde hangi duyguların bulunduğu 

tespit edilmeye çalışılmıştır. FCM Yayınları beşinci sınıflarda bulunan 12 adet şiirin hepsinde en az dört 

adet en fazla dokuz adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Bursa”, “Enerji Birikimi” ve “Ekmek” 

şiirlerinde, en fazla duygu ise “Kara Toprak” adlı şiirde bulunmuştur. Aynı zamanda genel olarak 

kitaptaki şiirlerde 34 adet duygu başlığı ve 75 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” 

duygusu ön plana çıkmıştır. MEB Yayınları beşinci sınıflarda bulunan 12 adet şiirin hepsinde en az iki 

adet en fazla 10 adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Güzel Yurdum Türkiye’m” şiirinde, en fazla 

duygu ise “O Mustafa Kemal’di” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 33 adet duygu 

başlığı ve 69 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır.  

Gizem Yayınları altıncı sınıflarda bulunan dokuz adet şiirin hepsinde en az üç adet en fazla dokuz 

adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Dünya ve Zaman” şiirinde, en fazla duygu ise “Ben Öğretmenim” 

adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 28 adet duygu başlığı ve 51 tane duygu 

bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır. MEB Yayınları altıncı sınıflarda 

bulunan altı adet şiirin hepsinde en az dört adet en fazla sekiz adet duygu bulunmuştur. En az duygu 

“Soylu Bilgi Ağacı” ve “Anadolu’da Bahar” şiirlerinde, en fazla duygu ise “100. Yıl Atatürk Marşı” adlı 

şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 22 adet duygu başlığı ve 35 tane duygu bulunduğu 

tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır. 

Cem Veb Ofset Yayınları yedinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az iki adet en 

fazla dokuz adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Odalar ve Sofalar” şiirinde, en fazla duygu ise “50. 
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Yıl Marşı” ve “Kara Toprak” adlı şiirlerde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 24 adet duygu 

başlığı ve 32 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi ve üzüntü” duyguları ön plana 

çıkmıştır. MEB Yayınları yedinci sınıflarda bulunan beş adet şiirin hepsinde en az üç adet en fazla sekiz 

adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Yüksek Yüksek Tepelere” şiirinde, en fazla duygu ise “Atatürk ve 

Türk Dili” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 18 adet duygu başlığı ve 26 tane 

duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “beğenme ve özlem” duyguları ön plana çıkmıştır.  

Yıldırım Yayınları sekizinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az dört adet en fazla 

yedi adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Atatürk” şiirinde, en fazla duygu ise “Atatürk Nerede?” ve 

“Beyaz Ev” adlı şiirlerde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 23 adet duygu başlığı ve 34 tane 

duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi ve güven” duyguları ön plana çıkmıştır. MEB 

Yayınları sekizinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az 4 adet en fazla 11 adet duygu 

bulunmuştur. En az duygu “Bağlamacıya” ve “Güney İlleri” şiirlerinde, en fazla duygu ise “Türküler 

Dolusu” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 23 adet duygu başlığı ve 37 tane duygu 

bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “güven” duygusu ön plana çıkmıştır. 

3. Adana ve Denizli İllerinde Kullanılan Ortaokul Türkçe Dersi Ders ve Öğretmen Kılavuz 

Kitaplarının Yayınlarında Duygu Sayısı Bakımından Nitelik ve Nicelik Olarak Nasıl Bir Fark 

Bulunduğuna İlişkin Bulgular 

FCM Yayınları ve MEB Yayınları beşinci sınıflarda incelenmiş olan 24 adet şiirde “Şiirde Duygu 

İnceleme Formu”na göre bulunmayan 19 adet duygu vardır. Hem FCM hem de MEB Yayınları beşinci 

sınıflarda forma göre ortak olarak 22 adet duygu bulunmaktadır. FCM Yayınları’nda toplamda 75 adet 

duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 69 adet duygu bulunmaktadır.Her iki yayınevinde de en 

fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmaktadır. 

Gizem Yayınları ve MEB Yayınları altıncı sınıflarda incelenmiş olan 15 adet şiirde “Şiirde 

Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 27 adet duygu vardır. Hem Gizem hem de MEB Yayınları 

altıncı sınıflarda forma göre ortak olarak 13 adet duygu bulunmaktadır. Gizem Yayınları’nda toplamda 51 

adet duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 35 adet duygu bulunmaktadır. Her iki yayınevinde 

de en fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmaktadır. 

Cem Veb Ofset Yayınları ve MEB Yayınları yedinci sınıflarda incelenmiş olan 11 adet şiirde 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 33 adet duygu vardır. Hem Cem Veb Ofset hem de 

MEB Yayınları’nda ortak olarak 11 adet duygu bulunmaktadır. Cem Veb Ofset Yayınları’nda toplamda 

32 adet duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 26 adet duygu bulunmaktadır. Cem Veb Ofset 

Yayınları’nda en fazla “sevgi ve üzüntü” duyguları ön plana çıkarken, MEB Yayınları’nda en fazla 

“beğenme ve özlem” duyguları ön plana çıkmıştır. 
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MEB Yayınları ve Yıldırım Yayınları sekizinci sınıflarda incelenmiş olan 12 adet şiirde “Şiirde 

Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 34 adet duygu vardır. Hem Yıldırım hem de MEB 

Yayınları’nda ortak olarak 16 adet duygu bulunmaktadır. Yıldırım Yayınları’nda toplamda 34 adet duygu 

bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 37 adet duygu bulunmaktadır. Yıldırım Yayınları’nda en fazla 

“sevgi ve güven” duyguları ön plana çıkarken, MEB Yayınları’nda en fazla “güven” duygusu ön plana 

çıkmıştır. 

4. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Cinsiyetlere Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

 
Öğrencilerin “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nden elde edilen puanlarına göre cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız gruplar T testi yoluyla incelendi. Analiz için gerekli 

varsayımlar test edildi. Öğrencilerin “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nden elde ettiği puanlar 

cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<α, sd=1598, t=2,663). Buna göre kızların 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nden aldığı puanlar erkeklere göre daha yüksektir çıkarımı yapılabilir. 

5. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 5. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf 
                                         

Ortalama Farkı (I-J)       Standart hata                                                         p 
 5. sınıf 6. sınıf -4,440 2,129 ,158 
  7. sınıf 2,752 2,129 ,568 
  8. sınıf 4,333 2,129 ,176 
 6. sınıf 5. sınıf 4,440 2,129 ,158 
Tukey HSD  7. sınıf 7,192* 2,129 ,004 
  8. sınıf 8,773* 2,129 ,000 
 7. sınıf 5. sınıf -2,752 2,129 ,568 
  6. sınıf -7,192* 2,129 ,004 
  8. sınıf 1,580 2,129 ,880 
 8. sınıf 5. sınıf -4,333 2,129 ,176 
  6. sınıf -8,773* 2,129 ,000 
    7. sınıf -1,580 2,129 ,880 

 

Tablo 4. Cinsiyetlere Göre Bağımsız Örneklem T Testi Tablosu 

Grup N         Ortalama               Standart Sapma    t sd p 

Kız  805 156,55 28,889 2,663 1598 0,008 

Erkek 795 152,52 31,492       
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Sınıf düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına p(sig) değerlerinin anlamlılık düzeyleriyle (α) 

ile karşılaştırılarak karar verilir. Buna göre üç durumdaki p değerleri α değerlerinden küçüktür. Yani 

altıncı ve yedinci ile altıncı ve sekizinci sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir 

(p<α). 

Altıncı ve yedinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan 

altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Yani altıncı 

sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nde verilen öneri ve uygulamalara katılma dereceleri 

yedinci sınıflara göre daha yüksektir. 

Altıncı ve sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan 

altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Yani altıncı 

sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nde verilen öneri ve uygulamalara katılma dereceleri 

sekizinci sınıflara göre daha yüksektir. 

6. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Adana ve Denizli İllerindeki Uygulamalara Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına 

İlişkin Bulgular 

 
Tablodaki p değeri 0,05’ten büyük olduğu için varyansların eşitliği varsayımı sağlanmıştır. Üç tür 

etki yer almaktadır. Konular arası etkileşim tablosu sınıf düzeylerinin, illerin ve sınıf-il etkileşiminin 

ölçek puanlarına olan etkisini göstermektedir. İlk olarak incelenmesi gereken (sig) değerleridir. Bu 

değerler anlamlılık değeri olan (,05) düzeylerine göre karşılaştırılması gerekmektedir. Buna göre sadece 

sınıf-il etkileşiminin öğrencilerin duygu eğitimlerine etkisi vardır (p<0,05). İllerin öğrencilerin şiirlerdeki 

duygu eğitimlerine yönelik bir etkisi yoktur. İllere göre bir farklılık yer almamaktadır. Etkileşimin etki 

büyüklüğü ise %2’dir ve çok küçük bir etkiye sahiptir. 

7. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Öğretmen Uygulamalarına Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 7. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 6. Sınıf ve İllere Göre İki Yönlü Anova Tablosu Özeti       

Varyansın Kaynağı  Kareler Toplam sd Ortalamanın Karesi F p Etki Büyüklüğü 

Kesişim 38,215,269,422 1 38,215,269,422 4,024,141 ,010 1,000 

sınıf 17,724,562 3 5,908,187 ,773 ,581 ,436 

il 9,496,502 1 9,496,502 1,243 ,346 ,293 

sınıf * il 22,919,593 3 7,639,864 8,597 ,000 ,016 
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 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -2,233* ,777 ,025 
  7. sınıf ,188 ,777 1,000 
  8. sınıf 1,663 ,777 ,196 
 6. sınıf 5. sınıf 2,233* ,777 ,025 
Tukey HSD  7. sınıf 2,420* ,777 ,011 
  8. sınıf 3,895* ,777 ,000 
 7. sınıf 5. sınıf -,188 ,777 1,000 
  6. sınıf -2,420* ,777 ,011 
  8. sınıf 1,475 ,777 ,347 
 8. sınıf 5. sınıf -1,663 ,777 ,196 
  6. sınıf -3,895* ,777 ,000 
    7. sınıf -1,475 ,777 ,347 

 
Buradaki çoklu karşılaştırma tablosu hangi sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir. Buna göre beşinci ile altıncı, altıncı ile yedinci ve altıncı ile sekizinci sınıflar arasında 

öğretmenlerin şiirlerdeki duyguları işleyişi bakımından anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Beşinci ve 

altıncı sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında negatif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek 

puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı ve yedinci sınıfların ortalamaları 

arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı ve sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka 

bakıldığında pozitif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bu fark anlamlıdır. 

Altıncı sınıfların, ölçek puanları beşinci sınıflardan daha fazla olduğu için Türkçe dersine giren 

öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları beşinci sınıflardan daha yüksektir. Altıncı 

ve yedinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha 

yüksek olması sebebiyle altıncı sınıfların öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları 

yedinci sınıflardan daha yüksektir. Aynı şekilde altıncı sınıfların, ölçek puanları sekizinci sınıflardan daha 

fazla olduğu için Türkçe dersine giren öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları 

sekizinci sınıflardan daha yüksektir. 

8. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam 

Puanların Kitaplarındaki Şiirlerin O Yaştaki Duygularını Karşılamadaki Yeterliliğine 

Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 8. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -1,620 ,853 ,347 
  7. sınıf ,503 ,853 1,000 
  8. sınıf 1,672 ,853 ,301 
 6. sınıf 5. sınıf 1,620 ,853 ,347 
Tukey HSD  7. sınıf 2,123 ,853 ,078 
  8. sınıf 3,292* ,853 ,001 
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 7. sınıf 5. sınıf -,503 ,853 1,000 
  6. sınıf -2,123 ,853 ,078 
  8. sınıf 1,170 ,853 1,000 
 8. sınıf 5. sınıf -1,672 ,853 ,301 
  6. sınıf -3,292* ,853 ,001 
    7. sınıf -1,170 ,853 1,000 

 
 
 
Çoklu karşılaştırma tablosu hangi sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir. En çok kullanılan yöntemlerden Tukey HSD yöntemi kullanılmıştır. Buna göre altıncı ile 

sekizinci sınıflar arasında öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin, duyguları öğrencilere kazandırma 

bakımından ve öğrencilerin katılımları açısından anlamlı bir farklılık vardır. (p< 0,05). Altıncı ve 

sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan hareketle altıncı 

sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı sınıfların ölçek 

puanlarının daha yüksek olması sebebiyle altıncı sınıfların Türkçe ders ve öğretmen kılavuz kitabındaki 

şiirlerin duyguları kazandırmadaki katılım puanları sekizinci sınıflardan daha yüksektir. Yani altıncı 

sınıflardaki şiirlerin duyguları kazandırma yeterliliği sekizinci sınıflardan fazladır. 

 

 

 

9. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Kitaplarındaki Şiirlerin Duygularını Ayrıştırma Becerisine Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark 

Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 9. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -,587 ,890 1,000 
  7. sınıf 2,063 ,890 ,124 
  8. sınıf ,998 ,890 1,000 
 6. sınıf 5. sınıf ,587 ,890 1,000 
Tukey HSD  7. sınıf 2,650* ,890 ,018 
  8. sınıf 1,585 ,890 ,452 
 7. sınıf 5. sınıf -2,063 ,890 ,124 
  6. sınıf -2,650* ,890 ,018 
  8. sınıf -1,065 ,890 1,000 
 8. sınıf 5. sınıf -,998 ,890 1,000 
  6. sınıf -1,585 ,890 ,452 
    7. sınıf 1,065 ,890 1,000 
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Sınıflar arası karşılaştırma tablosuna göre sınıf seviyelerinin şiirleri nasıl algıladıklarını ölçmek 

amacıyla tek yönlü ANOVA analizi uygulandı. Buna göre altıncı ile yedinci sınıflar arasında öğrencilerin 

şiirleri algıları bakımından anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Altıncı ve yedinci sınıflar arasındaki 

ortalamaların farkına bakıldığında altıncı sınıfların ortalamasının yedinci sınıfların ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre altıncı sınıftaki öğrencilerin şiirleri algılamaları yedinci sınıf 

öğrencilerine göre daha iyi (yüksek) olduğu yorumu yapılabilir. Altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha 

yüksek olması sebebiyle altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe ders ve öğretmen kılavuz kitabındaki şiirlerin 

duygularını algılamalarına katılım puanları yedinci sınıflardan daha yüksektir. Yani altıncı sınıflardaki 

öğrencilerin, şiirlerdeki duyguları ayrıştırma becerisi yedinci sınıflardan fazladır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Şiirlerdeki duygu seçiminin daha çok Türkçe Dersi Öğretim Programı gözetilerek yapıldığı, 

ancak şiirlerde programda yer almayan duyguların da bulunduğu ve programda çocuğa yönelik duygu 

eğitimi adı altında bir bölümün bulunmadığı görülmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki 

temel yaklaşımda duygularla ilgili herhangi bir vurgu bulunmamaktadır. 

Çalışmada 62 adet şiirin incelenmesi sonucunda ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci 

sınıflarda okutulan sekiz adet Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabında ortak bulunan duygular 

“beğenme, güven, özlem, sevgi”dir. İncelenen kitaplarda en fazla duygu başlığı FCM Yayınları’nda 

bulunurken en az duygu başlığı MEB Yayınları’nda bulunmuştur. İncelenen kitaplarda en fazla duygu 

başlığı FCM Yayınları’nda bulunurken en az duygu başlığı MEB Yayınları’nda bulunmuştur. 

Araştırmada incelenen kitaplarda beşinci sınıflarda 12’şer adet, altıncı sınıfların Gizem Yayınları’nda 

dokuz adet, MEB Yayınları’nda altı adet, yedinci sınıfların Cem Veb Ofset Yayınları’nda altı adet, MEB 

Yayınları’nda beş adet, sekizinci sınıflarda altışar adet şiir bulunmaktadır. Araştırmada altıncı ve yedinci 

sınıflardaki kitaplarda şiir sayıları yayınevlerine göre küçük farklılıklar göstermekteyken beşinci ve 

sekizinci sınıflardaki kitaplarda şiir sayıları aynıdır. Ortaokul Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz 

kitabında yer alan şiirlere baktığımızda sınıf düzeyi yükseldikçe şiir sayısının genel olarak düzensiz bir 

şekilde azaldığı görülmektedir. Şiirlerde, ulusal duyguların yanında evrensel duygulara da yer verilmiştir. 

Diğer taraftan çalışmada 62 adet şiirin incelenmesi sonucunda, 64 adet duygu başlığı bağlamında 

toplam 362 adet duygu bulunmuştur. Bulunan duygular içerisinde en fazla “sevgi”, “beğenme”, 

”mutluluk” ve “sevinç” duyguları göze çarpmıştır. “Acımasızlık”, “Adalet”, “Ayrılık”, “Çaresizlik”, 

“Fedakârlık”, “Girişimcilik”, “Güvensizlik”, “Hor Görme”, “Kanaatkârlık”, “Kardeşlik”, “Kaygı”, 

“Kıskançlık”, “Minnet”, “Mücadele”, “Özgüven”, “Şüphe”, “Tevazu”, “Tutku”, “Utanç” duygularına ise 

çok az vurgu yapılmıştır. 

Ölçek sonuçlarına göre ortaokul öğrencileri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde kızlar lehine, 

sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde altıncı sınıflar lehine anlamlı bir faklılık tespit edilmiştir. Sınıf 
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düzeylerinin öğrencilerin duygu eğitimine olan etkisinde illere göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Altıncı sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nin yukarıda bahsedilen üç alt 

boyutundaki önermelere katılım puanları diğer sınıflardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Okulun en önemli amaçlarından biri çocukları yaşama hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 

okulun, çocukların duygu eğitimine ayrı bir önem vermesi çocuğun duygu gelişimine katkıda bulunması 

açısından faydalıdır. Çocuklara verilecek duygu eğitiminde, eğitimi verecek öğretmenin de duygu eğitimi 

alanında donanımlı olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Millî Eğitim bünyesinde duygu eğitimi alanında 

öğretmenleri bilgilendirebilecek bir ekip oluşturulması faydalı olabilir. 

Türkçe ders kitapları çocuğun duygu eğitimine her açıdan cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 

Bu kitaplarıda kullanılacak metinler seçilirken titiz davranılmalı ve metinlerin duygu bakımından zengin 

olmasına özen gösterilmelidir. Türkçe dersi kitapları, öğrencilerin günlük hayatında kullanabileceği bütün 

duygularla tanışmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Türkçe ders kitaplarındaki duygular 

temasında metin türü olarak, duyguya dayalı bir tür olan şiir türü diğer türlerden daha fazla seçilmelidir.  

Duygu eğitimi çalışmalarında ve duygu eğitimi materyallerinin hazırlanıp belirlenmesinde 

mutlaka ama mutlaka çocuğun içerisinde bulunduğu yaş ve gelişim dönemi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde aile, vatan ve doğa sevgisi, çalışkanlık, dayanışma, 

paylaşma duygusu gibi çocuğu özendirici duygulara daha fazla yer verilmelidir. Yetkili merciler 

tarafından Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerle ilgili bütün konularda yayınevlerine bilgiler verilmeli ve 

sınıflar düzeyinde gerek sayı gerekse nitelik bakımından bir standartlaşma yoluna gidilmelidir. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı 4+4+4 sistemine göre yeniden düzenlenmeli, yeni programda 

duygu eğitimi adı altında bir bölüm ve bu bölüme hizmet edebilecek çalışmalara yer verilmelidir. Türkçe 

derslerinde yapılacak olan duygu eğitimi çalışmaları Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun şekilde 

yapılmalıdır. Duygu eğitimi konusunda öğrencilerin duygu eğitimi faaliyetlerini geliştirmeye yönelik 

olarak ortaokul ders programlarına seçmeli duygu eğitimi dersi konulabilir. Türkçe dersinde yapılan 

duygu eğitimi çalışmalarında, okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin görüş ve 

önerilerinden faydalanılmalıdır.  

Türkçe dersinde yapılan duygu eğitimi çalışmalarında millî duyguların yanında evrensel duygular 

da öğretilmelidir. Türkçe dersinde öğretmenler, sadece çocukların temel dil becerisini geliştirmeyi amaç 

edinmemeli aynı zamanda çocukların duyguları tanımasına ve bu duyguları gerçek hayatta kullanmasına 

olanak tanıyan çalışmalar yapmalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanılarak şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Türkçe öğretmenleri: 
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Şiirlerdeki duyguyu hissettirme çalışmalarını çocuk için eğlenceli hâle getirmeli, şiirdeki 

duyguları anlatırken duyguyla ilgili görsellerden yararlanmalı, şiirdeki duyguları diğer şiirlerdeki 

duygularla ilişkilendirmeli, şiirin ana duygusunu okuyuşuyla hissettirmeli, şiirde olan duyguları günlük 

yaşamla ilişkilendirmeli, şiirdeki sözcükleri duygu bakımından tek tek incelemeli, duyguları kazandırma 

açısından şiirin önemli bir edebî tür olduğunu hissettirmeli, şiirdeki duyguları çocuğun kendisine göre 

açıklamasına izin vermeli, şiiri inceleme çalışmalarında mutlaka şiirdeki duygulara değinmeli, şiirdeki 

beden diline uygun olan duyguları beden diliyle öğrencilere tanıtmalı, şiirdeki duygu çalışmalarında şiir 

okurken gerektiğinde müzikten faydalanmalı, şiirdeki duyguyu hissettirmek için şiirle ilgili ön hazırlık 

çalışması yaparak sınıfa gelmeli, şiiri incelemeden önce şiirde bulunan duyguları öğrencilere sezdirmeli 

ve şiirdeki duyguları fark etmede öğrencilere yeterince zaman tanımalıdır. 

Türkçe dersi ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan şiirler: 

Duygusal olarak öğrencide merak uyandırmalı, öğrencilerin kendi duygularını anlamasına katkı 

sağlamalı, içinde barındırdığı duyguları ortaokul döneminde ilk okuyuşta hissettirmeli, çocuğun duygu 

gelişimine katkıda bulunmalı, çocuğun duygusal seviyesine uygun olmalı, çocuğun duygusal açıdan 

empati yapmasına elverişli olmalı, gerçek hayatta kullanılabilecek duygulara yer vermeli, duygu 

etkinlikleri ve çalışmaları bakımından yeterli sayıda olmalı, öğrencilerin duygu etkinlikleri 

çalışmalarından zevk almasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca duygu bakımından zengin bir tür olan 

şiirlerin, Türkçe ders kitaplarındaki sayısı arttırılmalıdır ve şiirlerin başlığı, şiirdeki duyguyu tanımada 

öğrencilere yardımcı olmalıdır. 

Bu araştırma ortaokullarda okutulan sekiz adet Türkçe ders kitabındaki ve öğretmen kılavuz 

kitabındaki şiirlerin duygularını incelemek ve ortaokullarda okuyan ortaokul öğrencilerine uygulanan 

ölçek sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Benzer araştırmalar ilkokul ve lise düzeyinde 

yapılarak bu araştırmayla kıyaslanabilir. 

Kaynakça 

Başaran, İ. E. (2000). Eğitim psiklojisi. Ankara: Feryal Matbaası. 

Bayak, C. (2003). Divan şiiri üzerinde akademik çalışmalar ve bir divan inceleme metodu önerisi. Journal 
of Turkish Studies, 27/1, 180-202. 

Bridge, B. (2004). Siz olsaydınız ne yapardınız? Duyguların eğitimi (2. Baskı). İstanbul: Beyaz Yayınları. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma 
yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 

Çapoğlu, E. (2014). Ortaokul 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde yer alan değerler. 
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 363442) 

Chodorow, N. (2007). Duyguların gücü. İstanbul: Metis Yayıncılık. 

Fersahoğlu, Y. ve Demir, M. A. (2012). Din eğitim ve öğretiminde duygu eğitimi. İstanbul: Çamlıca 
Yayınları. 

http://www.idefix.com/kitap/nancy-j-chodorow/urun_liste.asp?kid=222858


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1282 

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2. Baskı). Londra: Sage Pub. 

Gürel, P. (2006). Öğretici hikâyeler yoluyla düşünce ve duygu eğitimi tanımlar ve yöntemler. 
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 191736) 

Kalyoncu, H. (2012). Mutluluk için duygu eğitimi. İstanbul: Yediveren Yayınları. 

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Klosko, J. S. ve Young, J. E. (2012) Hayatı yeniden keşfedin (5. Baskı). İstanbul: Psikonet Yayınevi. 

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6–8. sınıflar). Ankara: Devlet 
Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. 

Mohzan Mohd, M. A., Hassan, N. & Halil, N. A. (2013). The influence of emotional intelligence on 
academic achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 90, 303-312. 

Otluoğlu, R. (2002). İlköğretim okulu izlencesinde duyuşsal alan ve duygu eğitimi. M. Ü Atatürk Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 163-172. 

Petrides, K. V., Furnham, A. & Martin, G. N. (2004). Estimates of emotional and psychometric 
intelligence: Evidence for gender-based stereotypes. Journal of Social Psychology, 144, 149-162. 

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5. Baskı). Boston: Allyn and Bacon. 

Tarhan, N. (2005). Kendinizle barışık olmak duyguların eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları. 

Weisinger, H. (1998). İş yaşamında duygusal zekâ. (N. Süleymangil, Çev.). İstanbul: MNS Yayıncılık. 

Williford, H. (2000). Emotional intelligence and academic achievement. Procedia 

Social and Behavioral Sciences Volume, 2(2), 1154-1157. 

Yavuzer, H. (1993). Ana-baba ve çocuk (6. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Yavuz, K. E. (2009). Hayatı bütünüyle kucaklayabilmek için çoklu zekâ. İstanbul: HayatYayıncılık. 

 
  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1283 

ALMANYA’DA TÜRK ÇOCUKLARINA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ 

NİTELİĞİ 

QUALITY OF THE TURKISH LANGUAGE COURSE BOOKS USED BY TURKISH 

CHILDREN IN GERMANY 

 

Nilgün AÇIK ÖNKAŞ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, MUĞLA  

anilgun@mu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Türkçe derslerinde işlenen metinlerin öğrencilere ana dilini sevdirmesi, tarih ve kültür değerlerine karşı ilgi 
uyandırması, dil becerileri kazandırması, öğrencide estetik zevk oluşturması ve çeşitli mesajlar vermesi açısından 
önemi büyüktür.  

Bu bakımdan Türkçe derslerinde işlenecek metinlerin yer aldığı Türkçe ders kitaplarının niteliği çok 
önemlidir.  Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler, Türkçe öğretimi için önemli birer araçtırlar. Bu önemden 
hareketle bu bildiride, Almanya’da Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders kitapları temalar, değerler, duygu ve 
düşünce eğitimi, dil ve üslûp, kelime hazinesi, seçkilerin kimlerden seçildiği gibi özellikler bakımından 
incelenmiştir. 

Yapılan incelemelerde Almanya’da Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders kitaplarının tema kazanımlarını 
vermede, değerler, duygu ve düşünce eğitimini vermede yeterli olduğu görülmüştür. Ancak dil ve üslûp bakımından 
aşamalılık ilişkisi gözetilerek orada bulunan çocukların seviyelerine uygun olarak hazırlanmadığı, kelime hazinesi 
bakımından zenginlik arz ettiği fakat yine çocukların seviyesinin üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. Ders kitaplarına 
alınan metinlerin güçlü yazarlardan seçilmiş olması da ayrıca olumlu bir özelliktir.  

Türkiye’de aynı sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarına göre içerisinde güçlü yazarların metinlerini 
barındırması öğrencileri geliştirmeye yönelik zengin söz varlığı içermesi yönüyle olumlu bulunmuştur. Ancak 
çalışmamız sırasında Almanya’da Türk Okullarında ders veren ve hatta incelediğimiz aynı Türkçe kitabının 
okutulduğu Danimarka’da Türk Okullarında ders veren öğretmenlere göre Türkçe ders kitaplarının öğrencilerinin 
seviyelerinin çok üstünde kaldığı belirtilmiştir, bu bakımdan öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurularak her 
sınıf için ayrı ayrı kitapların hazırlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Almanya Türk Okulları, Almanya’da okutulan Türkçe ders kitapları, Almanya’daki 
Türk çocukları, Almanya’daki Türkçe dersleri, Türkçe ders kitaplarının nitelikleri 

ABSTRACT 

The texts studied in Turkish language courses are of great importance in terms of endearing their mother 
tongue to children, raising their interest in their cultural and historical values,  imparting language skills to children, 
enhancing their aesthetic pleasure and giving some messages.  

In this respect, the quality of Turkish language course books including texts to be studied in Turkish classes 
is very important. The texts presented in these course books are important means of Turkish teaching. Thus, within 
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the context of the current study, the Turkish language course books used by Turkish children in Germany were 
investigated in terms of their themes, values, emotions and opinions, language and style, vocabulary and authors of 
the texts.   

The investigation revealed that the Turkish language course books used by Turkish children in Germany are 
adequate for the accomplishment of the objectives of themes and providing value, emotion and thinking education 
for children. However, it was observed that the course books are not designed according to students’ level and 
though rich vocabulary is used, this vocabulary range is over students’ level. The texts of the course books are 
selected from the writings of prominent authors and this is a quite positive finding.   

When compared to the Turkish language course books studied in Turkey, the Turkish language course 
books used in Germany seem to be better in terms of including the works of famous writers and rich vocabulary 
range. However, the level of these course books was found to be quite higher than the level of Turkish students in 
Germany. Thus, it would be better to develop new Turkish language course books complying more with the level of 
students from different grades.  

Key Words: German Turkish Schools, Turkish language course books used in Germany, Turkish children 
in Germany, Turkish language courses in Germany, quality of Turkish language course books.  

 

1.Giriş 

Ders kitapları, öğrencilerin yaş, algı, ilgi ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal beceriler 

kazandırmasına yönelik metinlerden oluşan, öğretim programlarının hedeflerine göre hazırlanan, temel 

kaynaklardır. Ders kitapları eğitim-öğretim sürecinde, görüntülü araçlar içerisinde en fazla kullanılan 

araçlarındandır (Demirel, 1999). Bu sebeple Türkçe ders kitaplarının nitelikli hazırlanması hedefleri 

kazandıracak şekilde yapılandırılması gereklidir. 

Gelişmiş ülkelerde ders kitaplarının yazımında, uzman ekipler görevlendirilmektedir. Oluşturulan 

ekip içerisinde metin seçimi, metinlerin uygun bir sıraya konması ve metin anlama sorularının 

hazırlanması uzmanlaşmış kişilerden oluşan ekiplere verilmektedir. Ülkemizde ise ders kitabı yazma 

görevi yetkinliği olan kişilere verilmediğinden istenilen niteliğe ulaşılamamaktadır. 

Ders kitabı, bir dersin öğretimine kaynaklık etmesi için hazırlanan kitaptır. Oğuzkan’a (1993: 83) 

göre ders kitabı, belirli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve ders için öğretmen ve 

öğrencilere temel kaynak olarak önerilen kitaptır. Ders kitapları, öğrenen bireylere eğitim konusunda 

bilgiler veren, onları belirlenen hedefler doğrultusunda yapılması gereken davranışlar için gerekli 

araştırma ve çalışmalara yönelten birer araçtır (Seven, 2001: 3) Ders kitapları eğitim programı ile öğrenci 

arasında köprüdür ve öğretimde öğretmenin gücünü daha iyi kullanmasına, vermek istediklerini daha 

sistematik vermesine yarayan temel kaynaklardır. 

YÖK’ün 1999 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ders kitaplarının ülkemizde sınıf içi 

öğretiminin içeriğini büyük ölçüde belirlediği, bu nedenle öğretmenlerin kendilerini ders kitabı 

kullanmada zorunlu gördükleri sonucuna ulaşılmıştır (Ceyhan ve Yiğit, 2004: 69). Seven (2005: 26) bu 
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konuda, öğretimin büyük bölümünün kitapların içeriği ile belirlendiğini, çoğu okulda bilgisayar, 

projeksiyon cihazı, akıllı tahta, video, televizyon gibi teknolojik eğitim araçlarının sınıflarda yer 

almadığından sınıf içi uygulamalarda materyal olarak en çok ders kitaplarının kullanıldığını ifade 

etmektedir. 

Ders kitaplarının işlevlerini; bilgi verme, bilgileri sıraya koyma, kendi kendine öğrenme, 

eşgüdümleme yani konular arasında ilişki kurma, kişilik geliştirme olarak sıralayan Ceyhan ve Yiğit’e 

göre (2004: 68), kitaplar, eğitim hizmetlerinin vazgeçilmez araçları olarak insan kaynaklarının niteliğinin 

geliştirilmesinde, öğretmenler, fiziki şartlar ve eğitim programları kadar önemli bir yere sahiptirler. Bu 

nedenle, bir dersin temel materyali olan kitapların bilinçli bir şekilde hazırlanması ve kullanılması, 

gelecek kuşakların istenilen şekilde yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Küçükahmet (2004: 13) 

eğitim programlarının veya ders programlarının yürürlükte olmadığı dönemlerde, ders kitaplarının derse 

ait program yerine bile kullanıldığına dikkat çekerek eğitim-öğretim sürecinde, ders kitaplarının öğretim 

materyalleri olarak önemli bir yer tuttuğuna işaret eder. 

Ders kitapları, öğretmenlerin dersin işlenişine hakim olmasını ve dersleri planlı şekilde 

işlenmesine yardımcı olur. Ders kitapları, öğrenciyi merkez alarak, onların algı, ilgi ve yeteneklerine 

uygun hazırlandığında, öğrenme isteğine ve kişilik gelişimine olumlu katkı sağlayabilir. 

1.1.Problem Durumu 

Almanya’da ve yurt dışındaki diğer Türk okullarında Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders 

kitaplarının niteliğinin incelenmemiş olması. Almanya’da ve yurt dışındaki diğer Türk okullarında Türkçe 

dersi veren öğretmenlere göre Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders kitaplarının çocukların yaş, ilgi ve 

algılarına uygun olmaması. Kitapların içerikçe pek çok özellik bakımından iyi örneklerden seçilmiş 

olması, söz varlığını geliştirme yönünden yetkin olması, fakat yurt dışında uygulama yapan öğretmenlerle 

yapılan görüşme yöntemi ile tespit edildiği üzere yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin hazırbulunuşluk 

düzeylerine uygun olmadığı dikkat çekmektedir. 

1.2. Yöntem 

Tarama metoduyla Almanya’da ve hatta yurt dışındaki diğer Türk okullarında Türk çocuklarına 

okutulan Türkçe ders kitaplarının taranması ve metinlerin doküman analizi yapılarak incelenmesi. 

2. Bulgu ve Yorumlar 

Almanya’da Türk okullarında Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders kitaplarında (Usta, 2010) 

bulgulananlar ve yorumları: 
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Örnek 1: 

 

Ekran kopyasında görüldüğü üzere, yaşam kaynaklarımız teması altında Saim Sakaoğlu’nun 

kaleme aldığı Ferhat ile Şirin efsanesinin anlatıldığı metinden sözünde durma değeri, azim değeri, çalışma 

değeri çıkarılabilmektedir.  

 

Öğrencilere dil ve üslup bakımından yetkin bir örnek olarak sunulan efsane metniyle duygu ve 

düşünce eğitiminin verilmesi yerinde olmuştur. Amasya Kazankaya mevkiine Ferhat Arası denmesi gibi 

bilgiler içermesi bakımından kültür unsurlarını öğreten metin, altıncı sınıf öğrencilerinin kelime 

hazinelerine katkı sağlaması bakımından da iyi bir örnektir. Örneğin, gurbetçi Türk çocuklarının kelime 
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hazinesine katkıda bulunacak talip, destan, mahzun, haram, mana gibi kelimeler içermektedir. Ayrıca 

kültür öğelerimiz atasözleri ve deyimlerin metinde yer alması da anlatımda zenginlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Metinde güzelliği dillere destan olmak, canına kıymak, huzura çağırmak, dili tutulmak, 

bütün gücüyle çalışmak, talip olmak, başına yıkılmak, canına kıymak deyimleri bulunmaktadır. Ayrıca 

metinde “Zora dağ dayanmaz.” atasözü de yer almaktadır.  

Örnek 2: 

 

Yaşar Kemal gibi Türk edebiyatında üslubu ile tanınan bir yazarın yazdığı bu metinden çevreyi 

tanıma değeri çıkarılabilmektedir. Ernis Köyü, Süphan Dağından da bahseden bu metinle öğrencilere ana 

vatanını tanıma, kültür değerlerini öğrenme çerçevesinde duygu ve düşünce eğitimi verilebilir. Metinde, 

denize açılmak, göz dikmek, kana boyamak, batıp çıkmak deyimleri görülmektedir. Metinde kelime 

hazinesini artırmada altıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak, alem, şafak, sihir, akis, usul usul, köz gibi 

kelimeler de yer almaktadır. 

 

 

Metin, kültürü tanıtmada “Göle deniz diyorlar” gibi bilgilendirme ifadeleri bulundurması, 

benzetme öğeleriyle anlatımı zenginleştiren betimsel ifadeler içermesi bakımından nitelikli bir metindir. 
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Talip Apaydın’ın kaleme aldığı metinde çayı Türkiye’ye getiren Zihni Bey ve çayın öyküsü 

anlatılmaktadır. Çayın yetiştiği iklimden de bahseden metin, Seylan, Hindistan, ekvator boyları gibi çay 

yetiştiren yerlerle ilgili bilgiler vermektedir. Metinden, araştırma değeri, üretme değeri, gayretli olma 

değeri, topluma hizmet değeri gibi değerler çıkarılabilinmektedir. Türk geleneğinde misafirlikte çayın 

önemini belirten metinde rayına oturmak, gelene geçene bakmak, dillere destan olmak deyimlerini 

içermektedir. 

Örnek 3:          

          

Burada üç dörtlüğünün örnek olarak alındığı ekran görüntüsü verilen Abdürrahim Karakoç’un, 

Anadolu’yu Silifke, Sultan Dağı, Çukurova, Aydın, Mersin, Isparta, Elbistan, İstanbul’u yerli kültür 
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unsurları ile tanıttığı şiiri, vatan sevgisi değerini işlemektedir. Yöre yöre halk oyunlarının da adlarının 

geçtiği mısralarda öğrencilerin kelime hazinelerini arttırmaya yönelik aşina, tarif, nakış, palmiye, uşak, 

kıta, benek, İrem bağı, cıvıl cıvıl, bölük bölük gibi sözcük, sözcük öbeği ve ikilemeler yer almaktadır. 

Abdurrahim Karakoç gibi üslubu güçlü bir şairin bu şiiri, yerel kültürel öğelerini gurbetçi Türk çocuklara 

tanıtmada, onlara bu yönde duygu ve düşünce eğitimi vermede uygun bir örnek olarak görülmektedir. 

Bu ana metinlerden sonra Naki Tezel’in yazdığı masal metni, Yavuz Bülent Bakiler’in Anadolu 

Gerçeği metni, Saim Sakaoğlu’nun Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu metni, Halikarnas Balıkçısı’nın Gökova 

Körfezi metni, Hüseyin Emin Öztürk’ün Gül Ağacı metni, Azra Erhat’ın Yeryüzünde Bir Cennet metni 

serbest okuma metinleri olarak sunulmuşlardır. 

              

Örnek 4: 

Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine teması altında çok yazarlı Fatih Sultan Mehmet dönemine 

ait bir anekdotun anlatıldığı “Adil Ülke” adlı metinde, adaletli olma değeri işlenmektedir.  
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Ekran sunusundan örnek verilen bu metinde davaya katılmak, yola çıkmak, başından geçmek, 

derin derin düşünmek deyimleri; hakim, dava, adalet, hapis, fetih kelimeleri geçmektedir. Tarihe ait 

bilgiler veren bu metinle öğrencilere geçmişini öğrenme ve geçmişine saygılı olma değeri kazandırılabilir.  

Örnek 5: 

 

Beşir Göğüş’ün Çanakkale Topçusu metninde Çanakkale yiğidi Koca Seyit ve başarısı 

anlatılmaktadır. Bombardıman, topçu bölüğü, kadana, karargah kelimelerinin öğretilebileceği bu metinde, 

nişan almak, kuş gibi uçmak deyimleri yer almaktadır. Yiğitlik değeri ve vatan sevgisi değerinin işlendiği 

bu metinle yurt dışında yaşayan Türk öğrencilere anavatanları ile ilgili duygu ve düşünce eğitimi 

verilebilir. 

Örnek 6: 

 

Muzaffer Drendil’in Atatürk’ün Çalışmaları metni, ulu önder Atatürk’ü tanıtarak akılcılık ve 

bilimsellik üzerinde durarak, okuma araştırma değerini, kültürlü aydın olma değerini, barış değerini 

iletmektedir. Metinde ebedi, dayanışma, barışçıl olma, evrensellik, kavram, egemenlik, önder, yüceltmek 

gibi kelimeler; gece gündüz çalışmak, katkıda bulunmak, hizmet etmek, zevk duymak gibi deyimler 

bulunmaktadır. Bunlar öğrencileri dil ve anlatım bakımından geliştirecek özelliklerdir. 
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Örnek 7: 

 

Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Selimiye, Süleymaniye, Sultanahmet gibi tarihi değerlerimizin 

mimarı Mimar Sinan’ın tanıtıldığı metinde Japonların Sinan’ın eserlerini inceleyerek aynı raylı sistemi 

kendi ülkelerinde gökdelenlerin yapımında kullandıklarını anlatmaktadır. 

 

Metinde heyet, imar, iskan, minare gibi kelimeler altıncı sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerine 

katkı sağlayacak kelimelerdir. Akıl sır erdirmek deyiminin de yer aldığı metinden işini iyi yapma değeri, 

yaratıcılık değeri çıkarılabilinmektedir. 

Bu temada Aşık Şeref Taşlıova’dan “Bir Anadolu Bir Atatürk”, Doğan Kardeş Dergisinden alınan 

“Uçan Türkler” metni, Orhan Veli Kanık’ın Nasrettin Hoca’dan aktardığı “İpe Un Sermek” metni, Orhan 

Veli Kanık’ın aktardığı “Sana Ne” metni, Anna Masala’nın “Türk Çocukları” metni serbest okuma 

metinleri olarak yer almaktaırlar. 
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Örnek 8: 

             

Kültürümüzden Renkler temasında yukarıda ekran sunusu görülen Ünver Oral’ın yazdığı 

“Bayramlaşma Bayramı” metni, kültürümüzdeki el öpme geleneği, bayramlaşma geleneğini 

anlatmaktadır.  

Örnek 9: 

              

Yetik Ozan’dan “Kilim” şiiri yerel kültürel değerleri ele almaktadır. El emeği, göz nuru olmak, 

gökkuşağı ağmak, halay çekmek, desen tutmak deyimlerini içeren metin, Anadolu insanını gurbetçi Türk 
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çocuklara tanıtması yönünden, duygu ve düşünce eğitimini sağlıklı kazandırmaya yönelik olarak seçilmiş 

bir metindir. 

Örnek 10: 

           

Sabahattin Eyüboğlu’nun “Halk Oyunları” metni, halk oyunları ile ilgili yazarının düşüncelerini 

veren horona girme gibi yerel değerlere dikkat çeken sanat eğitimine işaret eden bir metindir. Metinde 

salık vermek deyimi, dizginlemek, dırıltı, ipucu, nazlanma, para pul, ast üst kelime ve ikilemeleri 

bulunmaktadır. Yerel kültürel değerlere eğilen bu metinle öğrencilere cömertlik ve barış değeri, kültür 

değerlerine sahip çıkma değeri kazandırılabilir. 

Örnek 11: 

 

Mehmet Önder tarafından kaleme alınan “Anadolu Nakış Nakış” metninde Anadolu’daki düğün 

geleneklerinden, el işlerinden bahsedilmektedir. Bu metinle yurt dışındaki Türk öğrencilere uçkur, peşkir, 

çevre, bohça, yaygı,el işi, oya, emek kelimeleri ve baştan ayağa süslenmek deyimi öğretilebilir. Ayrıca 

Anadolu değerine işaret eden bu metinle öğrencilere kültür değerlerinin önemi ile ilgili duygu ve düşünce 

eğitimi verilebilir.  
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Öncü Çocuk dergisinden alınana “Ebru Sanatı”, Muhittin Sevilen’in “Bilmece Yarışması” metni, 

Eflatun Cem Güney’in “Keloğlan İle Anası” metni, “Tatlılarımıza Kültürel Bir Bakış” metni, Cemal 

Süreyya’nın “Ünlü Ressamlar” metni serbest okuma metinleridir. 

 

                   

Örnek 12: Türkiye ve Türkler temasında aşağıda ekran görüntüsü verilen “Dünyanın İncisi” 

metni, 

           

Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkat çeken “Dünyanın İncisi” metni, İstanbul’la ilgili bilgi 

veren komisyonca yazılmış bir metindir. Türkiye’nin iklimi, yetiştirilen ürün zenginliği, maden 

zenginliğine dikkat çeken parça, gurbetçi Türk öğrencilere vatanını tanıma ve koruma değeri 

kazandıracak bir metindir. 

Örnek 13: 
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Nevruz bayramı ile ilgili bu metin, iyilik, mutluluk, kardeşlik değeri, barış değerini işlemektedir. 

Bütün Türk coğrafyasında kutlanan Nevruz Bayramı hakkında bilgi veren bu metinle öğrencilere duygu 

ve düşünce eğitimi verilebilir. 

Örnek 14: 

 

Nurettin Özdemir’in “Vatan” Şiiri, Antalya, Gümüşhane, Sivas, Zonguldak, Rize, Edirne’den 

bahsetmektedir. Türkiye’deki pek çok şehre işaret eden bu şiirle duygu ve düşünce eğitimi verilebilir. 

Vatan değerinin çıkarılabileceği bu metinle öğrencilerin yemyeşil, ıpıssız, çorak, seccade, tebessüm 

kelimeleri, kelime hazinelerine katılabilir. 

Örnek 15: 
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Türk klasiklerinden Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu metni, anlayışlı olma değerini işlemektedir. 

Bu metin öğrencilerin, münasebetsiz, yağlıca bir komşu, bahçenin caddeye bakan yüzü ifadelerini ve 

aşkın şaşkın etrafına bakmak, akıl erdirmek, kaşını gözünü oynatmak, yer yarılıp içine girmek, boyun 

bükmek, çare bulmak deyimlerini öğrenmelerini sağlayabilir. 

Asım Yıldırım’ın “Anzaklı Ömer” metni, Naki Tezel’in “Tuz” metni, Mevlânâ’nın “Papağan İle 

Tüccar” metni, Hüseyin Güney’in “Yurt Dışında Bir Çocuk” metni, Cemal Süreyya’nın “Issız Ada” metni 

serbest okuma metinleridir. 

Sonuç 

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türkçe derslerinde işlenecek metinlerin yer aldığı Türkçe 

ders kitaplarının niteliği çok önemlidir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler Türkçe öğretimi için 

önemli birer araçtırlar. Bu önemden hareketle Almanya’da Türk çocuklarına okutulan Türkçe ders 

kitapları temalar, değerler, duygu ve düşünce eğitimi verme, dil ve üslûp, kelime hazinesi, seçkilerin 

kimlerden seçildiği gibi özellikler bakımından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda kitapların yerel 

kültürel öğeleri aktarmada, dil ve üslup bakımından duygu ve düşünce eğitimi vermede nitelikli olduğu 

görülmüştür. Ancak aynı sınıf düzeylerinde Türkiye’de okutulan ders kitaplarının kelime hazinesi 

arttırma, değer kazandırma, dil ve üslup yönünden nitelikli olma özelliklerine göre, öğrencilerin yaş, ilgi 

ve algı düzeylerinin altında kaldığı tespit edilmiştir.  Aynı sınıf düzeylerinde yurt dışında okutulan Türkçe 

ders kitapları ise yurtdışında ders veren öğretmenlerle yapılan görüşmelerden ve yapılan incelemelerden 

hareketle tespit edildiği üzere sınıf düzeylerinin bir hayli üzerinde kalmıştır.  

Öneriler 
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Yurtdışındaki Türk öğrencilere okutulan kitaplar 1- 3, 4 - 5, 6 - 7, 8-10.sınıflar olarak 

hazırlanmıştır. Kitaplar yaş gruplarına göre her bir sınıf için ayrı ayrı hazırlanmamıştır. Öğretmenlerle 

yapılan görüşmelerde bunun öğretimde sıkıntı doğurduğunu ifade etmişlerdir. Kitaplar her bir sınıf için 

yaş, algı ve ilgi düzeylerine uyun olarak ayrı düzenlenmelidir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kitaplarda kullanılan metinlerin dilinin yurt dışında yaşayan 

Türk çocuklara ağır olduğu belirtilmiş, metinlerin dilinin yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının 

anlayabileceği sadelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. Cümleler oluşturulurken oradaki çocukların algı 

ve yaşlarına, sınıf düzeylerine göre kelime hazinesi kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu 

dikkatten hareketle Türkiye’de aynı yaş grubundaki öğrencilerin kelime hazinesi ile yurtdışındaki Türk 

öğrencilerin kelime hazineleri arasındaki fark gözetilerek metin seçimine gidilmelidir. 
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ÖZET 

“Ben”, kendi bilincine varan benin, kendisiyle diğeri arasındaki sınırı bilmesi, diğerinin farkında olmasıdır. 
“Ben”in kendisi olmayanla karşılaşması “ben”in diğerinin farkında olmasını sağlar. Diğerinin farkına varma ve 
anlamaya çalışma süreci ötekini anlama sürecidir. Bu süreçte “ben” ve “diğeri” yani “ben” ve “öteki” ilişki 
içerisindedir. Bu ilişkinin sağlıklı sürmesinde edebi eserlerin önemi yadsınamaz. Edebi eserler üsluplarındaki 
akıcılık ve yetkinlikle okuyucuyu yakalayıp kavrayan bir yapıya sahiptirler. 

Bir edebi eseri okumadan önceki ben ile okuduktan sonraki ben aynı ben değildir. Bir edebi eseri 
okuduktan sonraki ben, edebi eserin anlatımı sürecinde zihnen seyahat etmiştir. Okuduklarından birikimi ölçüsünde 
etkilenmiş, bu çerçevede kendisine ve sosyal çevresine yeni pencereler aralamıştır. Edebi eserlerdeki rol karakterler, 
bu karakterler arasındaki ilişki, ötekini anlama sürecinde bize yol gösterirler.  

Çalışmada tarama metodu ile metinler taranmış, doküman analizi ile incelenmiştir. Bu incelemede ortaokul 
Türkçe ders kitaplarına alınan metinlerin tema kazanımını gerçekleştirmek üzere ısmarlama metin olarak 
yazdırıldıkları, edebi özellikten yoksun oldukları, ötekini anlama sürecine hizmet etmedikleri görülmüştür. Edebi 
eserlerde ötekini anlama sürecinde kurgudan oluşan durumlar ve bu kurgudaki karakterlere, gerçek durumlara göre 
daha ayrıntılı, daha az ön yargılı, daha anlayışlı bir şekilde yaklaşabiliriz. Bu açıdan ötekini anlama sürecinde 
ortaokul öğrencilerinin okuma düzeyine uygun edebi eser niteliğinde on iki kitap seçilerek incelenmiştir. İncelenen 
kitaplardan alınan metin örnekleriyle edebi eserlerin ötekini anlama sürecindeki işlevi gösterilmeye çalışılmıştır. 
Yapılan çalışma sonucunda edebi eserlerin, hali hazırda Türkçe kitaplarında yer alan sadece tema kazanımını 
gerçekleştirmeye dönük ısmarlama yazdırılmış metinlere göre, kurguları, karakterleri ve karakterlerinin 
özellikleriyle okurların ötekini anlama sürecine daha fazla katkı sağladıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Edebi eser, anlama süreci, ben, öteki, kurgu. 

ABSTRACT 

“I” means being aware of the other after the recognition of the border between the self and the other by the 
self gaining its awareness. Encountering of “I” with the other in the society enables “I” to recognize the other. The 
process of recognizing and understanding the other is called the process of understanding the other. In this process, 
“I” and “The Other” are in interaction. For the proper maintenance of this interaction, the importance of literary 
works is undeniable. Literary works have a nature that catches and embraces the reader with the flow and 
competence in its style.  

The “I” before reading a literary work is different from the “I” coming into being after reading it. The “I” 
realizes a cognitive journey while reading the literary work. It has been affected what it has read as much as it has in 
its knowledge base and in this regard, it opens new windows and perspectives. Role characters and relationships 
between these characters lead us in the process of understanding the other.  

mailto:anilgun@mu.edu.tr
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In the current study, texts were surveyed through the survey method and they were analyzed through 
document analysis. As a result of this analysis, it was found that the texts taken from secondary school Turkish 
Language textbooks are pedagogical texts written for students to achieve certain objectives, they lack literary 
devices and they do not serve an aim to develop the understanding of the other. In literary works, it is possible to 
evaluate fictional characters in fictional situations with less prejudice and more understanding than real characters. 
In this regard, 12 literary works suitable for the reading level of secondary school students were selected and 
examined within the process of understanding the other.  Through the sample texts taken from the examined books, 
the function of literary works in the process of understanding the other was attempted to be revealed. As a result, it 
was concluded that literary works would be more useful in understanding the other than the pedagogical texts 
presented in the secondary school Turkish Language textbooks.  

Key Words: Literary work, process of understanding, I, the other, fiction  

GİRİŞ  

İnsan anlamlar evreninde yaşar. İnsanın anlam evrenini kurması ve genişletmesi için edebi 

eserlere ihtiyacı vardır. Çok çeşitli durumlar ve karakterler barındıran edebi eserler, anlam dünyalarının 

zenginlikleriyle, yaşadığımız hayatın zannettiğimiz kadar olmadığını söylerler. Kurgudan oluşan bu 

durumlara ve bu kurgudaki karakterlere, gerçek durumlara göre daha ayrıntılı, daha az ön yargılı, daha 

anlayışlı bir şekilde yaklaşılabilir ki bu kişilerin ötekini anlama sürecine şüphesiz katkı sağlar. 

Fransız edebiyat kuramcısı yazar Maurice Blanchot "Ne söylersek, bir fazlasıdır edebiyat!" der. 

Edebiyat bilimi içerisinde değerlendirilen edebi eserler, ufkumuzun açılmasına vesile olan ürünlerdir. 

Felsefenin Batıda ortaya çıkış süreciyle felsefî ahlak, insanın eylemlerini, değerlerini sorgulamaya 

başlamıştır.  

Günlük yaşamda, karşımızdaki insan bizim için diğeridir. Diğeri veya diğerleri ile dünya üzerinde 

birlikte yaşarız. İşte tam bu noktada diğeri veya diğeri ile karşılaşmada o sürece kadar oluşturulan anlam 

evreni devreye girer. Bu devreye girişte ben ve öteki yani diğeri veya diğerlerinin o güne kadar 

biriktirdiği anlam evreni ile karşılaşılırız. Eğer o güne kadar anlam dünyası oluşturulamamışsa aynı dili 

konuşuyor olsak bile anlaşamayız. İşte burada edebi eserlerin kişilerin anlam evrenini şekillendirmesi, 

genişletmesi meselesi karşımıza çıkar. 

İnam (2013: 34) , insanın tek gerçekliğinden bahsedilemeyeceğini, beri-dünyaya çakılıp kalmış 

gözleri ve ruhları öteye açabilecek tavırları, düşünceleri, hayat tarzlarını gösterebilmenin önemli 

olduğunu, bu konuya hakim kişilerin ve bilginlerin önemli görevler üstlenebileceğini belirtir. Burada 

İnam’a ekleyebileceğimiz nokta, beri-dünyaya çakılıp kalmış gözleri ve ruhları öteye açabilecek tavırları, 

düşünceleri, hayat tarzlarını göstermede edebi eserlerin de önemli olduğu konusudur. 

Ahlaki yaşam alanında bulunan "Öteki"  benden ayrı olandır, diğeridir ve orada din, dil, ırk, 

cinsiyet ayırımı yoktur. İnsanın ötekisini bulabilmesi için, onu öteki olarak görebilen, bir anlamda onu 

yok etmeyen, varlığına saygı duyan öteye gidip gelmişlere ihtiyacı olduğunu ifade eden İnam’ın, işaret 
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ettiği bu noktanın bu topraklarda Yunuslar, Mevlanalar gibi dünyaca sevilen sayılan değerlerimiz 

tarafından başarılabildiğini görüyoruz. Şöyle ki; 

Sen sana ne sanırsan ayruğa da onu san 

Dört kitabın manası budur eğer var ise 

    Yunus Emre 

Ayruk (ayrık) ben gözüyle görülen, saygı gösterilen, kendisiyle eş tutulan biri yani diğeri, öteki, 

felsefî ahlakın gösterdiği insandır.  

Mevlana ise bu hâli şöyle anlatır: 

Ben bende değil, sende de hem sen, hem ben,  

Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim,  

Bir öyle garip hâle geldim ki bugün  

Sen ben misin, bilmiyorum, ben mi senim. (Kurnaz, 2010: 459) 

Mevlânâ burada görüldüğü üzere yüzyıllar öncesinden, ben ve sen, ben ve diğeri, ben ve öteki 

kavramlarını sorgulamaktadır. 

Problem Durumu  

Toplumda faydacı iletişim çerçevesinde sağaltan ve sağaltılan ilişkilerinin sağlıklı kurulabilmesi 

için ben ve öteki ilişkisinin sağlıklı kurulması gereklidir. Türkçe ders kitaplarına konulan metinlerin tema 

kazanımlarını sağlamak için ısmarlama usulü yazdırıldığı, temaya uygun metin bulma çabasına girişilerek 

seçildiği, kitap için yazdırılan ısmarlama metinlerin ve temaya uygun yapılan seçimlerin edebi eserlerin 

akış gücüne sahip olamamaları bakımından ötekini anlama sürecine hizmet etmediği problem olarak 

tespit edilmiştir. Ayrıca bazı metinlerde çocukların özgüvenlerini zedeleyici, mantık hataları da içeren bir 

anlatımla karşılaşılmıştır. 

Amaç  

Bu problem durumundan hareketle metin örnekleriyle edebi eserlerin ötekini anlama sürecindeki 

yeri ve önemini göstermeyi amaçladık.   

Yöntem 

Tarama metoduyla Türkçe ders kitaplarının ve edebi eserlerin taranması ve metinlerin doküman 

analizi ile incelenmesi. Ötekini anlama boyutuna edebi eserlerden örnekler sunulması. 

Bulgu ve Yorumlar 
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Türkçe ders kitaplarında tesit edilen bulgular ve yorumları: 

Örnek 1: 

 

           (Başar & Köken: 2014: 10) 

Burada edebi eserlerdeki sözün gücü, kurgunun gücü, üslupta okuyucu kavrayış 

görülmemektedir. Selçuk adlı bir çocuk ve duygularını anlamaya çalışacak beşinci sınıf öğrencisi, 

Selçuk’un karamsar his ve hayallerini kavramaya çalışacaktır.  

  

Burada babasının Selçuk’a “İstersen uçurtmanı uçurmaya başla” demesi, annesinin “-Ya bir şey 

derlerse?” sorusu, daha sonra hemen arkasından gelen kimin söylediği belli olmayan “Ne diyeceklerdi? 

Onların istedikleri şey uçurtmanın uçması değil miydi?” ifadesi ötekini anlama sürecinde beşinci sınıf 

öğrencisinin hedefe gitmesinde belirsizlik içermesi, karmaşık olması, mantık akışını zorlaması 

bakımından sıkıntı yaşatmaktadır. “Nasıl olsa uçuracaksın”, “Görsünler bakalım uçurtma nasıl uçarmış” 
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ifadeleri akışta yersiz ifadelerdir. Metinde bu cümlelerin sarf edilmesini gerektirecek bir kurgu yer 

almamaktadır. Bu metin beşinci sınıf öğrencilerinin ötekini anlama sürecine hizmet etmemektedir. 

Örnek 2: 

 

                            (Başar & Köken, 2014: 14) 

Burada toplum ve birey temasına, mektup türünde öğrencilere “pireyi deve yapmak” deyimini 

öğretmek amacıyla konulmuş olabileceği düşünülen bir metinle karşılaşıyoruz.  Burada “her ne kadar 

deveye de pireye de haksızlık etmiş olsak da bazılarının pireyi deve yapmakta çok usta oldukları su 

götürmez bir gerçektir” cümlesinde sıkıntı vardır. Pireyi deve yapmak kalıplaşmış bir deyimdir. Burada 

deve ve pireye haksızlık yapılmamaktadır, deve ve pire burada semboldür, anlatılmak istenilen deyimin 

somutla anlatılmış durumudur. Ayrıca cümlenin devamı mantık akışı bakımından tutarsızdır. Evet bazı 

insanlar pireyi deve yapmakta usta olabilirler fakat bunun pireye deveye haksızlık yapmakla bir bağlantısı 

yoktur. Yani burada edebi eserlerdeki akış , mantık tutarlılığı, üslubun gücü olmadığından ötekini 

anlamaya hizmet etmediği görülmektedir.  

Metnin bütününe bakıldığında bu metnin birey ve toplum temasında ötekini anlamaya uygun 

olmadığı, özellikle bu temada ötekini anlamaya olan ihtiyaca binaen bu amaca hizmet edecek bir metin 

konulması gereirdi. Ayrıca bir baba oğluna yazdığı mektupta neden hemen deyimin açıklamasına geçiyor 

bu da mantık bakımından sıkıntılı bir durum yaratmıştır. 

 

 

 

Örnek 3: 
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                 (Komisyon, 2014: 110) 

Burada otoriter tavrı ile anneannenin etrafa emirler yağdırması, anneannenin hikayenin kahramanı 

olan hikayeyi anlatıcı çocuğun da kendileriyle yaylaya çıkması yönündeki kararı, göçü yönetenlerin sert 

bağırışları, yolda yorulduğunu kimsenin söylememesi sebebiyle çocuğun kendisinin de yoruduğunu da 

söyleyememesi gibi olumsuz durumlar sayılarak çocuğun bildiği dünyadan bilmediği dünyaya yolculuğu 

sırasında yaşadıkları anlatılmıştır. Anlatıcının çocukken yaşadığı bu yolculuğu “Aradan geçen onca yıla 

rağmen o göç aklımda yer edecek ve onu yaşarken asla sevmemekle birlikte, beni hep kendine çekecekti” 

ifadesi ile hala sorgulamakta olduğu bir durum anlatılmaktadır. Bu parçanın Türkçe 7.sınıf ders kitabında 

yer alması ötekini anlama sürecine katkı sağlayabilir mi noktasında anlatıcının çocukken yaşadığı ve o 

zaman sevmediği durum, ben ve öteki kavramlarının sağlıklı yerleşmemesine neden olabilir. 7.sınıf 

öğrencilerinin ben ve öteki ilişkisini sağlıklı oluşturabileceği örneklerle karşılaşması daha isabetli 

olacaktır. 

Örnek 4: 

 

         (Başar &Köken, 2014: 46) 
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Toplumda diğerleri içinde bulunan bir öteki olan çöp biriktiren Şerife Hanımı ötekini anlama 

çerçevesinde anlamaya çalışmak beşinci sınıf öğrencisi iin sıkıntılı cümlelerle yapılmaya çalışılmıştır. 

Örneğin; televizyonda gördükleri çöp biriktiren kadın gibi birinin kendi apartmanlarında yaşıyor 

olabileceğini böyle bir insan varsa belediyeye haber vermeden yardımcı olunması gerektiğini belirtiyor 

metindeki çocuk karakterler. Bu karakterlerin beşici sınıf öğrencisinin ötekini anlama sürecinde sıkıntı 

yaratabileceği düşünülmektedir. 

Örnek 5: 

 

               (Müftüoğlu& Bektaş, 2014: 67) 

Metinde “Ben de İstanbul şiirleri yazabilir miyim?” diye soran çocuğa, “Yazarsın elbet!  İyice 

öğren de…” cevabını veren annenin söylediği ü nokta ile düşündürlmek istenen bu cümle istek kırıcı bir 

ifade olarak, ötekini anlama sürecine hizmet etmeyecek sıkıntılı bir cümle olarak görülmüştür.  

Örnek 6: 

 

        (Müftüoğlu& Bektaş: 2014: 105) 

Annesi ölmüş bir çocuğun kimse tarafından anlaşılmayacağını düşündüğü bir metnin güzel 

sanatlar temasında beşinci sınıf öğrenisine verilmesi, özellikle sınıfta aynı duygulara sahip yakın 

ebeveyninden birisi ölmüş çocuklar için sıkıntı oluşturabilir. Duygularını metindeki çocuğun duyguları ile 
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güçlendirip olumsuz bir durum içerisine girebilir. Burada da yine beşinci sınıf öğrencisine uygun, ötekini 

anlamaya uygun başka bir metin verilebilir. 

Edebi Eserlerin Bulgu ve Yorumları 

Örnek 1:  

Beppo elini gözlerinin üzerinden geçirip söyleyeceklerini güçlükle toparlıyor ve zorlanarak konuşuyordu: 
«O zamanlar o ikisinin bambaşka bir görünümü vardı. Ama yine de ben onları fark ettim. Yani seni ve 
beni. Bizi fark ettim!» Çöpçü Beppo’nun bu konuştuklarını duyup da onunla alay eden ve anlattıklarına 
kahkahalarla gülen çok fazla insan oluyordu. Oysa Momo onu seviyor, onun sözlerine değer veriyordu.  

       (Ende, 2013: 44) 

Michael Ende’nin Momo adlı eseri ötekini anlamada dinlemenin önemine dikkat çekmesi ve 

Çöpçü Beppo’nun sözlerine değer vermesi yönüyle; Beppo da seni ve beni yani bizi fark etmesi yönüyle 

ötekini anlama sürecine birebir katkı sağlamaktadırlar. Romandaki karakterler ile empati sürecine girecek 

okur bu yolla beni, seni, bizi, kendisi dışındaki diğerini anlamaya çalışacaktır.  

Romandan alınan “Momo karşısındakini ona parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi... 

Momo çok iyi bir dinleyiciydi…” cümleleri ötekini anlama sürecinde dinlemenin önemine dikkat çekmesi 

açısından da dikkate değerdir. 

Örnek 2:  
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Ömer Seyfettin’in Kaşağı adlı eserinden alınan aşağıdaki örneklerde öyküleyici anlatımda usta 

olan yazarının üslubu okuyucuyu ötekini anlama sürecine hemen katmaktadır. Ömer adlı çocuğun 

kaşağıyı kullanmak istemesi, kullanmayı bilmediğinden atın rahat durmaması, öfkeye kapılarak kaşağıyı 

kırması, babasının hiddetinden korkarak yalan söyleyip kendi suçunu kardeşine yüklemesi, ötekini 

anlama sürecinde okuyucuya sorgulama yaptırmaktadır. Öğrencilerin bir kurgu içerisinde kahramanlar 

aracılığıyla ötekini anlama sürecine adım atmasına imkan sağlayacak bu metin ortaokul Türkçe ders 

kitaplarına konulabilir. 
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Burada babanın çocuğunun yalan söylediğini sanması, hiddeti, tokat atması; çocuğun yalan 

söylemediğini belirtmesi yine rol karakterler aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin ötekini anlamaya, 

diğerleriyle birlikte yaşadığımız bu toplumda diğerlerini anlamaya katkı sağlayacak, olaylara eleştirel 

bakış açısı geliştirecek bir adımdır. 

 

                      (Seyfettin, 2015) 

Burada Hasan adlı çocuğun duygularının, babanın hiddetine maruz kalması, ağabeyi Ömer’in 

kendi suçunu kardeşinin üzerine atması, Ömer’in daha sonra süreçte yaşadığı pişmanlığı kitabın yazarının 
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anlatımı ile okuyucuyu karakterlerin yerine geçip onlar gibi düşündürmesi ötekini anlama sürecine katkı 

sağlamaktadır.  

Örnek 3: 

“Ah! Ne güzel bir şeker portakalı fidanı!» diye bağırdı. Bak, bir tane bile dikeni yok. Hem de öyle kişilik 
sahibi ki, uzaktan bile şeker portakalı fidanı olduğu anlaşılıyor. Senin boyunda olsam başka şey 
istemezdim. 

Ama ben büyük bir ağaç istiyordum.  

Düşün Zeze! Daha çok genç. Seninle birlikte büyüyecek. Günün birinde büyük bir portakal ağacı olacak. 
İkiniz, iki kardeş gibi birbirinizi anlayacaksınız. Fidanın tek dalı olduğu gerçek ama sanki sırtına binmen 
için özel olarak yapılmış küçük bir at. “ 

(Vasconcelos, 1998: 32-33) 

Eserden küçük bir kesit alınana bölümde, bir tane bile dikeni olmayan şeker portakal fidanının 

kişilik sahibi olduğuna dikkat çekmektedir yazar. Zeze ile portakal fidanının birlikte büyüyeceklerine iki 

kardeş gibi birbirlerini anlayacaklarına işaret ederek Zeze’ye farklı bakış açılarını kazandırmaya çalışıyor. 

Burada Zeze ve işaret eden açısından romana bakan okur, diğerini anlama sürecine bu edebi romanın 

güçlü anlatımıyla katılıyor ve ötekini anlama süreci böylece başlıyor ve eser boyunca devam ediyor. 

Şeker Portakalı adlı eserin bütünündeki karakterler ve onların kişilik tasvirleri, yaşadıkları olaylar 

okuyucu için diğerini anlamaya atılan önemli adımlar olmaktadır. Örneğin, roman kahramanı Zeze çok 

çocuklu yoksul bir ailenin küçük çocuklarından biridir. Olaylar işsizlik yüzünden ruhsal bunalımlar 

geçiren bir baba, kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenmiş bir ağabey ve ablalar etrafında gelişir. Anne 

karakteri siliktir. Çünkü anne, ailenin geçimini sağlamak için çalışmak zorundadır ve çocuklarına 

ayıracak hiç vakti yoktur. Küçük kardeşi Luis henüz yaşananları algılayamayacak kadar küçüktür. 

Kısacası aile fertleri Zeze’yi anlayabilmekten çok uzaktır. 

Örnek 4: 

Deli Davut Arşipel’in sayısız adaları arasında yol uğrağı olmayan, ücra bir  yerdeki Gülen  Ada’nın 
aşığıydı. Deli Davut Gülen Ada’ya doğru fırlarken ada sanki onu karşılamak için kalçalarına kadar 
denizden kalkardı. Deniz adayı fırdolayı sarar köpük ve çırpıntılarıyla onun belini, gerdanını ve koltuk 
altlarını gıdıklardı. Salınan ağaçları, savrulan dalları ve yapraklarıyla şakrak ada, delişmen saçlarını 
çalkalayarak katıla katıla gülerdi. Ne var ki, kendi ışığı içinde gizlenen güneş gibi, ada kendi sevincinin 
parlayışı içinde kaybolur, koca enginde ufuktan ufka çınlayan bir kahkaha kalırdı. 

      (Halikarnas Balıkçısı, 2011: 36) 

Parasıyla her şeyi elde edebileceğini düşünen bir adamın öyküsü olan Gülen Ada hikayesi maddi 

kaynakla ulaşılamayacak mutlulukların da olduğuna dikkat çeker. Hikayenin karakterlerinden Murat 

Kocadağ, sadece parasına güvenen ve parasıyla dünyaya hakim olduğunu sanan biridir. Hikayedeki diğer 
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karakter Deli Davut ise mütevazi bir köylüdür. Hikayedeki karakterlerden Murat Kocadağ büyük bir 

şirketin eksperidir, bir gün bir adaya gitmek ister. Kocadağ bir motor kiralar ve yanına Deli Davut’u 

alarak adaya doğru yola çıkar.  Gülen Ada’ya Deli Davut’un yaptığı gibi, onu ürkütmemek için usulca 

gidilmesi gerekirken; Murat Kocadağ kiraladığı motorla olabildiğince gürültülü bir şekilde adaya yaklaşır 

ve onun kendisini eğlendirmesini bekler. Adaya yaklaşmaya başlayınca adanın suları birden köpürür, göz 

gözü görmez olur. Kocadağ korku içinde Deli Davut’u orada bırakarak kaçar gider. Kocadağ gider gitmez 

ada birden düzelir ve günlük güneşlik olur. Ada adeta gülmektedir. Gülen ada kişilik sahibi bir adadır ve 

köylülerin deyimiyle adamını seçmektedir.  

Halikarnas Balıkçısı’nın denizi ve ona ait unsurları başkahraman olarak ele aldığı Gülen Ada 

öyküsünde Gülen Ada’nın kişiliği, insana, duygular dünyasında yalnızca diğer insanlarla olmanın 

yetmediğini göstermektedir. Murat Kocadağ gibi para hırsı olan birindense bir toprak parçası olan adanın 

insan gibi düşünülüp onunla diyaloğa geçilebileceğine dikkati çeken eser, ötekini anlama sürecinde 

öğrencilere sorgulama yoluyla çok şey katacaktır.  

Örnek 5: 

Lâkin hâkim padişah, kahraman, ârif, fâzıl, şâir olduğu kadar da insaflıydı! Her şeyi evvela kendi 
nefsinde muhakeme eder; her hükmü, her kararı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından geçirirdi. 
Huzurundaki kulları sualine bir cevap bulamamaktan kıvranırlarken, o da sıkıldı. "Derûnî lisanla" kendi 
kendine sordu: 

 "Ey Süleyman! Bunlara sorduğun şeyin ne olduğunu acaba kendin bilir misin?"« Bilmem ama. "Ama?"... 
Sezerim! "Azıcık ferahladı. Sezdiğini düşünmeye başladı. Bu, tabiatın, ilmin, irfanın ötesinde bir 
hakikatti. Evet, işte "Kızıl Elma", ne olduğunu sanki biliyor, fakat söyleyemiyordu. Halbuki bu vezirler, 
kazaskerler, beylerbeyleri.... Hayır, hiçbir şey sezmiyorlardı. Birisinin lafı ötekininkine uymuyordu. Kimi 
Çin, kimi Hind, kimi Sind, kimi Viyana, kimi Roma diyordu. Kızıl Elma bunların hiçbiri değildi! İçinden: 

"Belki hepsinden daha kıymetli bir yer! dedi. Sonra, utançlarından kızaran kullarına sordu: 

— Kızıl Elma'nın neresi olduğunu kimden öğrenebiliriz? 

(Seyfettin, 1988: 20) 

Kendisinin ve ötekilerinin farkına varmasına, muhakeme gücüne işaret eden örnekte Ömer 

Seyfettin’in güçlü üslubu okuyucuyu hemen yakalamakta, merak uyandırarak okuyucuyu 

düşündürmektedir. Bu parça okuyucunun empati kurarak devlet yöneticisinin kendisi ve diğerleri ile olan 

ilişkisi, halkının istekleri ile ilgili düşündürmekte, sorgulatmakta, eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. 

Ömer Seyfettin Kızılelma hikayesinden yola çıkılarak öğrencilere, kendi kızıl elması ve hedefleri; diğeri 

veya diğerlerinin kızıl elmaları ve hedefleri; ülkenin ve dünyanın kızıl elmaları ve hedefleri 

düşündürülebilir. 

Örnek 6: 
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Kış yaklaştıkça Mollie gitgide daha da çekilmez oluyordu.  Her sabah işe geç kalıyor, uykuya dalmış 
olduğunu söyleyerek özür diliyor, fevkalade iştahlı olmasına rağmen bir takım esrarengiz acılardan 
şikayet ediyordu. Her vesileyle işten kaçıyor, su içilen havuza gidiyor, orada durarak aptal aptal sudaki 
aksini seyrediyordu.    

  (Orwell, 1978: 31) 

Eserde, bir çiftlikte yaşayan hayvanların bir gün bir domuz tarafından kışkırtılmasıyla beraber 

yaşamları pahasına ortaya koydukları özgürlük mücadelesi ve bu hakka sahip olduktan sonra da 

aralarında ne gibi entrikaların döndüğü anlatılmaktadır. İngiltere’de bir çiftlikte geçen olayda hayvanlar, 

çiftlik sahibi zalim Bay Jones’un boyunduruğu altında köle gibi yaşamaktadırlar. Yaşlı domuz Koca Reis, 

buna karşı çıkmak için bir plan yapar ve hayvanları gizli bir toplantıya çağırır. Toplantıda gördüğü bir 

rüyadan bahseder ve tüm hayvanlara artık köle gibi yaşamamaları gerektiğini söyler. Üç gün sonra 

öldürülür fakat konuşması çoktan diğer hayvanları etki etkilemiştir. Bay Jones’un hayvanların yem 

saatlerini unuttuğu bir günde aniden isyan patlak verir ve çiftliğin sahibi Bay Jones çiftlikten 

uzaklaştırılır. En zeki olarak bilinen domuzlar diğerlerine önderlik yapmaya başlarlar. İlk iş olarak 

çiftliğin adını değiştirirler. Sahibi sadece kendileri olan çiftliğin adını “Hayvan Çiftliği” koyarlar. Süreç 

içerisinde iki domuz öne çıkar: Nopolyon ve Snowball. Napolyon iri yarı, iyi konuşamayan ancak otorite 

sahibi bir domuz; Snowball ise etkili konuşan, parlak zekaya sahip bir domuzdur. Aklını kullanmayan 

hiçbir varlık için özgürlüğün değeri yoktur ana fikrini veren kitap kahramanları ve kurgusu ile ötekini 

anlama sürecinde, ortaokul öğrencilerine örnek oluşturacak tarzda bir eserdir.  

Örnek 7: 

Kır Abbas kızdı. “Sizin ayağınızı bağlamıyorum! Kendinden umudu olan, sürüden bir kuzu tutar, düşer 
yola! Hem de cesareti olan! Ben kasabanın içinden zor çıktım. Ankara’nın içinden nasıl çıkacağım? 
Neresinden, hangi kapısından gireceğim? Girsem karşımda kimi bulacağım? Kasabadakileri buldum ne 
oldu? Onları bulunca ne olacak? Benden kesik! Benim umudum yok! Umudum olmayınca neden gideyim? 
Olanı biteni, gördüğümü tuttuğumu bir bir anlattım! O yüzden masalımız bitmiştir dedim…” 

(Baykurt, 2011: 306) 

Baykurt’un köy sorunlarını ve gerçeklerini gözler önüne sermeye çalıştığı, sosyal yaralara parmak 

bastığı Kaplumbağalar romanı eleştirel bakış açısı kazandıracak, ortaokul 7.ve 8.sınıf öğrencileri için 

ötekini anlamaya hizmet edecek türden bir eserdir. Baykurt kendisi bu romanının önemini şu cümlelerle 

dile getirmektedir: 

"Bu roman, her türlü teknik ve elektronik araçların büyük gelişmeler gösterdiği ve üretkenliğin 

alabildiğine arttığı bu dünyada, yiyeceği yıllık zahireyi, yanıp kül olmuş topraklardan parmaklarıyla 

toplamaya çalışan ve varlığını sürdürebilmek için istekle üreten Türk köylüsünün hayatından bir kesittir." 

Örnek 8: 
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Barba Vangel; yüzü balık ağıyla örtülüş gibi buruşuk ve çizgilerle çapraz kıyılmıştı. Yetmiş 

yaşındaki Vangel, hemen hemen yetmiş yıldan beri balıkçıydı. Kayıkta doğmuş, kayıkta büyümüştü. 

Herkesin işine koşardı. Bundan ötürü eli maşalılığı ile bilinen karısından boyuna papara yerdi. Karısının 

yumruk gibi sözleriyle yoğrula yoğrula huyu suyu tatlılaşmış, pek yufkalaşmış olduğu söylenirdi.  

Barba’nın hiç çocuğu olmamıştı. Bu nedenle olacak işini gücünü bırakır çocuğa koşar, okşar, avuturdu. 
Onlara kabaktan, tahtadan oyuncak kayıklar kamış dilimlerinden ve kağıttan uçurtmalar yapardı. Tren 
oyununda vagonluk eder, otuz çocuğa ak saçlı lokomotif olurdu. İşte bu yüzden eş, dost, Barba’nın birkaç 
tahtasının eksik olduğu kanısındaydı. Ama Barba’nın başında tam olmayan aklı, gönlünde ve yüreğinde 
tamdı. Zaten aklı başında olanların ne biçim bir dünya yarattıkları, yeryüzünün hemen her yerinde belli 
olurdu. Barba’nın bağrında canla çarpan insan yüreği, insan gönlü ve insan anlayışıydı.  

Ama duygusu her insanın gönlünde en yapayalnız, en iç ve en uzak ne varsa, hatta onun daha ötesinde ne 
varsa ona kendi gönlünde ulaştı. Orada insan kinini değil, masumluğunu buldu. Gönül evreni, bir müzik 
gibi gökkuşağı üstüne gökkuşağı atıyor, kapkara bir zemin üzerinde gözlerine yaşlar doluyordu. 

(Halikarnas Balıkçısı, 2011:  97-98) 

Ötekini anlama sürecinde Halikarnas Balıkçısının güçlü üslubunun okuru kavrayışı yukarıdaki 

parçada görülmektedir. Özellikle “Barba’nın bağrında canla çarpan insan yüreği, insan gönlü ve insan 

anlayışıydı.”cümlesi ötekini anlama sürecinde derinliğine düşünülmesi gereken ifadeler içermektedir. 

Barba Vangel hikayesinin sonunda birbirine saldıracak iki kayığın Barba Vangel’in ‘Yaşayın, 

yaşayın’ haykırışıyla birbirine saldırmaktan vazgeçerek paylaşmaya karar vermeleri ile sonlanır. 

Halikarnas Balıkçısı hikayeyi şu sözlerle bitirir:  

“Kin denizinin üstüne yepyeni bir ay doğdu. İnsan yüzünü ikiye ayıran bir gülümsemeydi o. O 
gülümsemedeki hiçbir kimseye ait olmayan ama herkese ait olan öyle bir şey vardı ki; insanoğlu onu için 
için ve uzaktan uzağa bağrının içinde hıçkıran bir müzik gibi acı acı duyar, bir düş gibi görür ve ona can 
atardı…” 

Görüldüğü üzere edebi eserlerin bu şiirsel ifade gücü, kişilerde etki bırakarak ötekini anlama 

sürecini hızlandırmakta ve anlamayı arttırmaktadır.  

Örnek 9: 

İnebilirsen İn Trenden Öyküsü 

Ne adamlar var dünyada! En sinirime dokunan, camlardan birinin sağdakine, soldakine yarım ağız 
sorulmadan küt diye aşağıya kadar indirilivermesi… Be adam, yalnız sen mi yolculuk ediyorsun, şu 
koskoca motorlu trende! 

Elimdeki gazeteyi yüzüme tuttum olmadı. Başımı köşeye doğru uzatıp duvara duvara sokuldum olmadı. 
Cereyan tam karşıdan suratıma suratıma  geliyor ,ıslak havlu gibi de yapışıyordu. Oysa camı küt diye 
indirenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Camdan giren ıslak rüzgar onun yüzüne çarpmıyordu ki…  

     (Ilgaz, 1998: 65) 
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Rıfat Ilgaz’ın Garibin Horozu adlı eserinden alınan yukarıdaki bölümde, motorlu trende yolculuk 

eden birinin anlatımı ile karşılaşmaktayız. Bu yaşamış öyküde ötekini anlama sürecine girmeyen birinin 

davranışı karşısında olayı anlatan kişinin duyguları ile karşılaşmaktayız. Bu olayın dışında olduğumuzdan 

buradaki kişilere dışarıdan tarafsız bir gözle bakabiliyoruz.  Ötekini anlama sürecine hizmet edebilecek 

bu metin de yine ortaokul öğrencilerine sunulabilecek bir metindir. 

Sonuç 

Edebi eserlerdeki kahramanlarla, onların yaşadıkları olaylardaki kurgu ve durumlarla empati 

kurulması ben ve öteki  ilişkinin sağlanmasında başlıca rol oynar. 

Burada bizim bulguladığımız ders kitaplarının temaların işaret ettiği kazanımları sağlamak üzere 

olgunlaşması beklenmeden kısa zamanda yazılmış metinlerden oluştuğu, ötekini anlama sürecine hizmet 

etmediği görülmüştür. 

Bu kısa sürede olgunlaşmadan oluşturulan metinlerin metin akışında mantık tutarsızlığı içerdiği, 

anlatımda zaman uyumsuzluğu gibi problemler barındırdığından, edebi üslubun oluşmadığı tespit 

edilmiştir. 

Bu kuru metinlerle karşılaşan öğrencilerin tema bakımından kazanımları aldıkları farz edilmekte 

ancak ötekini anlama sürecinde metin içerisinde problemler yaşandığından istatistiklere göre geçmişe 

oranla okullarda şiddetin arttığı görülmektedir. 

Öneriler 

Edebiyat ham maddesi kelimeler olan bir söz sanatıdır. Edebi eserlerde kelimeleri de aşan bir 

özellik vardır ki o da güçlü bir akıştır yani üsluptur. Edebî eserler üslûbundaki olgunlukla okuyucuyu 

yakalayıp kavrayan bir yapıya sahiplerdir. İşte bu kavrayış okuyucuyu etkiler. Bir edebî eseri okumadan 

önceki ben ile okuduktan sonraki ben aynı ben değildir. Bir edebî eseri okuduktan sonraki ben edebî 

eserin anlatımı sürecinde zihnen seyahat etmiştir. Okuduklarından birikimi ölçüsünde etkilenmiş, bu 

çerçevede kendisine ve sosyal çevresine yeni pencereler aralamıştır. Bu anlamda edebi eserlerle 

karşılaşan bir öğrencinin ötekini anlama sürecinde başarılı olacağı düşünülmektedir. 

Ötekiyle yaşanan iletişim, faydacı iletişim penceresinden sağaltan ve sağaltılan ilişkisine 

dönüşebilirse kazanç olur. Edebi eserlerdeki kurgu ve durumlarla empati kurulması bu ilişkinin 

sağlanmasında başlıca rol oynar. Türkçe ders kitaplarında sağaltan ve sağaltılan ilişkisini sağlayacak olan  

ben ve öteki arasındaki karşılaşma ilişkisinin metin kurgusu güçlü olan edebi eserlerle verilmesinin etkili 

olacağı düşünülmektedir. 
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Ötekini anlama sürecine çocukları hazırlayacak edebi nitelikli metinlerin ders kitaplarına 

uzmanlar tarafından konulması faydalı olacaktır. Bu yapıldıktan sonra sürecin sağlıklı işleyip 

işlemediğinin kontrol edilmesi gereklidir. 
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ÖZET 

Okullar, genel olarak akademik bilgi ve becerilere eğilmekte, çocuğun duygu eğitimi ve gelişimine gereken 
önemi yeterince gösterememektedir. Oysa duygu eğitimine gereken önemin verilmesi bireyin eğitim hayatındaki 
başarısını artıracağı kadar onu hayata daha iyi hazırlayacaktır. Öğrencilerin duygu eğitimlerinde özellikle Türkçe ve 
edebiyat ders kitaplarında yer alan edebî metinler önemli bir yere sahiptir. Edebî metinler arasında en yüksek duygu 
öğesine sahip metinleri şiirler oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı 2014-2015 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 
Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı olarak kabul edilmiş ve dağıtımı yapılmış olan ortaokul Türkçe ders 
kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan şiirlerin hangi duyguları kapsadığını belirlemek, şiirleri duygu 
eğitimi açısından incelemek, Adana ve Denizli illerinde kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının yayınlarında 
bulunan duyguların nitelik ve nicelik olarak farklılıklarını tespit etmek, Türkçe Dersi Öğretim Programlarında 
duyguların ve duygu eğitimi çalışmalarının ne şekilde ve ne kadar yer aldığını belirlemek, “Şiirlerdeki Duygu 
Eğitimi Ölçeği” nden elde edilen toplam puanların cinsiyetlere, sınıf düzeylerine, Adana ve Denizli illerindeki 
uygulamalara, öğretmen uygulamalarına, öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o yaştaki duygularını karşılamada 
yeterliliğine ve öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin duygularını ayrıştırma becerisine göre dağılımında anlamlı bir 
fark olup olmadığını tespit etmektir. 

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılı için MEB’in internet sitesinde duyrulan listede yer 
alan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf için oluşturulan bütün Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz 
kitapları ile Adana ve Denizli illerinde okuyan tüm ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 
uygun örnekleme yöntemiyle seçilen, Adana-Kozan İsmet İnönü Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez 
Ortaokulu öğrencileriyle beraber bu okullara MEB tarafından dağıtılmış olan Türkçe ders kitapları ve öğretmen 
kılavuz kitapları oluşturmaktadır. 

Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” ve 
“Şiirde Duygu İnceleme Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.00 paket programıyla 
yapılmıştır. Ön uygulama için açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra asıl veriler toplanarak 
bağımsız örneklem t-testi, iki yönlü ANOVA ve tek yönlü ANOVA kullanılarak araştırmanın veri analizi 
yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ortaokul öğrencileri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde 
kızlar lehine, sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde altıncı sınıflar lehine anlamlı bir faklılık tespit edilmiştir. 
Sınıf düzeylerinin öğrencilerin duygu eğitimine olan etkisinde illere göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=edeb%C3%AE&uid=15415&guid=TDK.GTS.55a0e27e436299.17595169
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=edeb%C3%AE&uid=15415&guid=TDK.GTS.55a0e27e436299.17595169
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Altıncı sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nin üç alt boyutundaki önermelere katılım puanları diğer 
sınıflardan daha yüksektir. Ayrıca örneklemi oluşturan kitapların şiirlerinde en fazla “sevgi” duygusu bulunmuştur. 
Çalışmanın sonuçlarına göre değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Duygu, duygu eğitimi, duygusal zekâ, şiir inceleme yöntemi, Türkçe Dersi Öğretim 
Programı, eğitim, şiir. 

ABSTRACT 

Schools, in general, give importance to academic knowledge and skills of student; however, and they do not 
pay enough attention to their emotional education and development. However taking care of person’s emotional 
education both increases educational success and prepares him for life better. Literary texts especially the ones in 
Turkish and literature textbooks have an important place in students’ emotional education. Poems have the highest 
emotional elements among literary texts. 

The aim of this study is to determine which emotions are included in the poems in middle school Turkish 
textbooks and teacher’s books accepted and distributed by the Ministry of National Education as secondary school 
Turkish textbooks and teacher guide books in 2014-2015 academic year, to examine the poetry in terms of emotion 
education, to determine the differences of emotions in the teacher’s guide books used in Adana and Denizli from 
quantity and quality aspects, to determine how and how much the emotions and emotion education take part in 
Turkish Lesson Curriculums, to determine whether there is a significant difference in the distribution of the total 
scores obtained from the “Poetry Emotion Education Scale” according to genders, class levels, applications in 
Adana and Denizli, teacher applications, adequacy of the poetry in students’ books to meet their feelings at that age, 
and ability of poetry in students’ books in separating the emotions. 

This study consists of all Turkish textbooks and teacher’s guidebooks prepared for the fifth, sixth, seventh 
and eighth grades taking part in the list announced on the web site of the Ministry of National Education for the 
2014-2015 academic year and all middle school students studying in Adana and Denizli. The sample of the study 
consists of the students chosen by the convenience sampling method in Adana-Kozan İsmet İnönü Middle School 
and Denizli-Pamukkale Merkez Middle School, and teacher guide books and Turkish textbooks distributed to these 
schools by the Ministry of National Education. 

The survey model was used in the study. Research data were collected through “Poetry Emotion Education 
Scale” and “Poetry Emotion Review Form”. Data analysis was done by software package SPSS 20:00. Exploratory 
factor analysis was used for pre-treatment methods. Then the data analysis of the research was done using 
Independent-Sample T-Test, two-way ANOVA and one-way ANOVA after collecting the actual data. 

In the light of the findings obtained from the study, a significant difference was determined in favor of girls 
when middle school students were evaluated according to gender. When they were evaluated according to grade 
level, a significant difference was determined in favor of the sixth grades. There are no significant differences of 
cities in the effect of grade levels in emotion education. Participation points of the sixth graders in propositions in 
three dimensions of “Poetry Emotion Education Scale” are much higher than those of the students in other grades. In 
addition, in the poetry of the books comprising the sampling, the mostly found emotion was “love”. Suggestions 
were made by making assessments based on the results of the study. 

Keywords: Emotion, emotion education, emotional intelligence, poem analysis method, Turkish Lesson 
Curriculum, education, poetry. 
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Giriş 

Duygu eğitiminin amacı, tarafından duyguların tanıtılmasını, öğretilmesidir (Otluoğlu ,2002) ve 

ülkemizde yeni gelişmekte olan bir kavramdır. Çocuklarımızı ve çocuklarımızın geleceğini doğrudan 

etkileyen bir eğitim olması dolayısıyla, eğitim-öğretimin bütün yaş ve kademelerindeki çocuklara 

verilmelidir. İyi yapılandırılmış olan ve planlı bir şekilde gerçekleştirilen duygu eğitimi çocuğun kişilik 

gelişimine çok önemli katkı sağlayacaktır. 

Duyguların yaşamdaki önemini kavrayan, çoklu zekâ teorisini dünyaya tanıtan Harward 

Üniversitesi profesörü Howard Gardner, yaşamda matematiğin, sözel iletişimin zekâsı olduğu gibi, 

duyguların da bir zekâ başlığı altında ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Bilimsel incelemelerde, IQ 

seviyesinin başarılı olmayı %20 etkilediği görülmesine rağmen duygusal zekânın iş, aile ve toplum yaşam 

başarısı üzerinde en önemli etken olduğu görülmüştür. Hayatta kullandığımız yeteneklerden çoğu, gücünü 

düşüncelerimizden ve duygularımızdan almaktadır (Yavuz, 2009, s. 187). İnsanın duygularını 

düşüncelerine paralel olarak geliştirmeye çalışan duygu eğitiminin temel amacı bireyin doğuştan getirdiği 

ve sonradan kazandığı bütün duyguların her yönüyle gelişimine katkıda bulunarak bireyin ve toplumun 

uyumlu bir şekilde devamını sağlamaktır. 

Öğrencilerin duygu eğitimlerinde özellikle Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz 

kitaplarında yer alan edebî metinler önemli bir yere sahiptir. Edebî metinler arasında diğer türlere göre en 

yüksek duygu öğesine sahip metinleri ise şiirler oluşturmaktadır. Çocukların, Türkçe derslerinde 

yapacakları duygu eğitimi çalışmaları duygusal gelişimlerini tamamlamasına katkı sağlayacak, bunun 

sonucunda çocuklar tüm çevresiyle etkili iletişim kurabilecek, hem okul ortamında hem de sosyal 

ortamda hedeflerini gerçekleştirebilecek ve başarılı olabilecektir. 

Duyguyla ve duygu eğitimiyle ilgili birçok çalışma artık ileri teknoloji sistemlerinden 

faydalanılarak yapılmaktadır. Yani teknolojik gelişmelerle duygular arasında bilimsel anlamda ilişkiler 

kurulmakta ve bu kurulan ilişkiler doğrultusunda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi 

eklenmektedir. “Son yıllarda çok ilerleyen beyin görüntüleme sistemleri ile beynin duygularla ilişkisi, 

uykuda beynin davranışı gibi durumlar incelenmiş, suç işlemeye kadar uzanan birçok davranışın 

duygularla ilgili olduğu ispatlanmıştır” (Bridge, 2004, s. 3). 

İlgili literatür tarandığı zaman doğrudan duygu eğitimi adıyla yapılmış çalışmaların sayısının 

yeteri kadar olmadığı daha çok duygusal zekâ alanında çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Gürel (2006) 

“Öğretici Hikâyeler Yoluyla Düşünce ve Duygu Eğitimi Tanımlar ve Yöntemler” adlı çalışmasında, insan 

doğasının özellik ve niteliklerine bağlı olarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin beraberlik ve bütünlük 

içinde yürütülmesinin gereğine yönelik açık tanımlamalar getirmeyi ve denge-uyum yükseltici özellikleri 

sebebiyle öğretici hikâyeler yoluyla öğrencilerin düşünce ve duygu geliştirmelerinde sağlanabilecek 

belirgin açılımları soru-cevap yöntemi ve kullanılan diğer yöntemlerin yönlendiriciliği ışığında 
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belirlemeyi amaçlamıştır. Tarhan (2005) “Kendinizle Barışık Olmak: Duyguların Eğitimi” adlı 

çalışmasında ruh sağlığını korumanın yolunun insanın kendisiyle barışık olmasından geçtiğini ve bunu 

gerçekleştirebilmek için duygularımızı eğitmek gerektiğini belirtmiştir. Fersahoğlu ve Demir (2012) “Din 

Eğitim ve Öğretiminde Duygu Eğitimi” adlı çalışmasında İslam eğitim sisteminde duygu eğitiminin 

önemine dikkat çekerek duygu eğitiminden yoksun olan bir inanç sisteminin ruhsuz ve mekanik bir inanç 

sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Bridge (2004) “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Duyguların Eğitimi” 

adlı çalışmasında, kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir yaşama ulaşmak için duyguların öğrenilmesi ve 

yönetilebilmesi ile ilgili insanlara bilgiler vermeyi amaçlamıştır ve sağlıklı, kendisiyle barışık, mutlu ve 

başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar ve öğretmenler için duygu eğitimiyle ilgili pratik 

bilgilerin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Kalyoncu (2012) “Mutluluk İçin Duygu Eğitimi” adlı 

çalışmasında temel ihtiyaçların temininde söz konusu olabilecek tehlikelerden korunmak için duyguların 

tanınması ve kontrolü ile ilgili bilgiler vermeyi amaçlamıştır. Hayatı tadında, onurlu, özgürce yaşamak ve 

mutlu olmak için duygu eğitiminin önemini ortaya koymuştur. Otluoğlu (2002) “İlköğretim Okulu 

Programı’nda Duyuşsal Alan ve Duygu Eğitimi” adlı çalışmasında ilköğretim ders programlarının 

amaçlarını, duyuşsal alan ve duygu eğitimi bakımından irdeleyip, bazı öneriler ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Williford (2000) akademik başarılar ve duygusal zekâ arasında herhangi bir bağlantı olup 

olmadığını incelemiştir. Akademik başarı ile duygusal zekâ ilişkisinin pozitif yönlü olduğunu çalışmasının 

sonunda ortaya koymuştur. Mohzan, Mohd, Hassan ve Halil (2013) yaptıkları araştırmada akademik 

başarıyı duygusal zekânın etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. Çalışmanın neticesinde eğitim 

fakültesinde okuyanların duygusal zekâlarının fazla olduğu, duygusal zekâ ile akademik başarı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Klosko ve Young (2012) “Hayatı Yeniden Keşfedin” adlı 

çalışmasında insanın birtakım olumsuz duygu ve tutumlarının mutluluğa ulaşmayı engellediğine dikkat 

çekerek, insanlara mutluluğa ulaşmayı engelleyen girdaplardan nasıl kurtulunması gerektiği hakkında bazı 

bilgiler vermeyi amaçlamışlardır. Petrides, Furnham ve Martin (2004) yaptıkları çalışmada, hem ailelerin 

hem de çocukların sayısal zekaları (IQ) ile duygusal zekâlarını (EQ) araştırmışlardır. İnceleme neticesinde, 

erkeklerin kadınlardan fazla IQ ortalamasına sahip olduğu fakat kadınlara göre daha az EQ ortalamasına 

sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı şeklide, tüm çocukların ebeveynleri için de aynı sonuçların çıktığı 

neticesine ulaşmışlardır. Chodorow (2007) “Duyguların Gücü” adlı çalışmasında psikanaliz, cinsiyet 

analizi, ve antropolojiyi bir araya getirerek duyguların gücünün bireysel, evrensel ve kültürel anlamda 

önemi üzerinde durmuştur. 

Problem Durumu 

Duygularını kontrol edemeyen insanların topluma verdiği zararlara her geçen gün bir yenisi 

eklenmektedir. Hayatı insanca yaşayabilmek, başka insanlara ve çevreye zarar vermemek için duyguların 

eğitilmiş olması gerekir. Aksi takdirde duygularını tanıyamayan, ifade edemeyen ve kontrol etmekte 

zorlanan insanlar kendisine ve içinde yaşadığı topluma zarar vermeye devam edecektir. 

http://www.idefix.com/kitap/nancy-j-chodorow/urun_liste.asp?kid=222858
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Önceleri insanlar, kendilerince her yolu denedikten sonra mutlu olamadığı zamanlar, mutlu 

olamamanın bir kader olduğunu düşünür ve yaşamlarını kendilerine rahatsızlık veren sıkıntılarla devam 

ettirirlerdi. Bu sıkıntılar zaman zaman telafisi mümkün olmayan olumsuz durumlara yol açabilmekteydi. 

Son günlerde gündeme gelen araştırma sonuçlarında istenilmeyen, kurtulmak istenen bir yaşamın yazgı 

olmadığı duygu eğitimi ile yetişkinlerin, çocukların ve gençlerin eski hayatlarından daha mutlu ve daha 

rahat bir hayata kavuşabileceği görüldü (Bridge, 2004, s. 8). 

Okullarda öğrencilerin, ailede aile bireylerinin toplumsal hayatta insanların yaşadığı sorunların 

artmasındaki önemli nedenlerden birisinin de duygu eğitimi alanındaki yetersizlikler olduğu 

düşünülmektedir. Herhangi bir öğrencinin duygusal gelişiminde bir eksiklik olması başta eğitim hayatı 

olmak üzere tüm hayatını olumsuz etkilemektedir. Çocuğun değişik olaylar karşısında duygusal anlamda 

hep aynı tepkiyi vermesi veya hiç tepki vermemesi çocuk için olumsuz bir durumdur. Çocuk başta Türkçe 

derslerinde olmak üzere duygu eğitimi alarak sağlıklı duygusal gelişim süreci yaşamazsa ve 

bilgilendirilmezse, bu durum gelecekte ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir. 

Birey bedenen, zihnen ve duygusal anlamda ruhen sağlıklı olmalıdır. Bireyin bedensel ve bilişsel 

yapısında veya duygusal alanında meydana gelen bir aksaklık özellikle çocukluk döneminde önce okul 

hayatı olmak üzere tüm yaşamını olumsuz etkilemekte ve bireyi gelecekteki yaşamında istenmeyen 

davranışlara yöneltmektedir. 

Zihinsel, psiko-motor ve duygusal açıdan eksikliklerimiz, okul başarısını etkiler. Bu şekildeki 

istenmeyen bir durumla genellikle ergenlikte karşılaşılır ve daha çok ortaokul ve lise seviyesindeki 

başarıyı azaltıcı bir etki yapar. Bu durum bireyin yalnızca ortaokul ve lise dönemlerini değil tüm hayatını 

olumsuz etkileyebilmektedir (Yavuzer, 1993, s. 198). 

Duygusal zekâlarını kullanamayan insanların gelişimleri olumsuz etkilenip başarılarının düştüğü, 

buna karşılık duygusal zekâlarını kullanan insanların ise hem bireysel hem kurumsal aşamada istediği 

sonuçlara zorlanmadan ulaştığı görülmektedir Bu amaçla insanlar duygusal zekâlarını geliştirici birtakım 

faaliyetlere yönelmektedir (Weisinger, 1998, s. 14). 

Bireylerin duygularını ve duygusal gelişimini bilmeden ona eğitim vererek, onun dünyasına yön 

vermek olanaksızdır. Birey duygularının tamamını bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde edinir, ileri yaş 

ve dönemlerde duygularının bazılarını yoğunlaştırır, bazılarını bastırır, bazılarını da tekrar fark eder 

(Başaran, 2000, s. 95). 

Çocuklar, çocukluk döneminde yetişkin bir insan gibi hayattaki çoğu olay ve durumları gerçek bir 

şekilde yaşayamaz, bunun için çocukların zamana ve tecrübeye ihtiyacı vardır. Buna karşın kitaplarla ve 

kitaplardaki konularla gerçek yaşamdaki örnek olayları tecrübe etmeye çalışarak gerçek yaşama 

hazırlanmada önemli bir uygulama yapma şansına kavuşmuş olur. 
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Türkçe derslerinde kullanılan metin türlerinden olan şiirler, öğrenci düzeyine uygun, şiir dilinin 

niteliklerini yansıtan, kelime dağarcığını zenginleştiren ve türünün seçkin örneklerinden seçilmiş olursa 

öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirecek böylece duygu gelişimlerine katkıda 

bulunacaktır (TÜDÖP, 2006, s. 56). 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan 

şiirleri duygu eğitimi açısından incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen araştırma 

sorularına cevap aranmıştır. 

1. Türkçe Dersi Öğretim Programlarında duygular ve duygu eğitimi çalışmaları ne şekilde 

ve ne kadar yer almaktadır? 

2. Ortaokul Türkçe dersi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki hangi şiirlerde en fazla 

hangi duygular vardır? 

3. Adana ve Denizli illerinde kullanılan ortaokul Türkçe dersi ders ve öğretmen kılavuz 

kitapları arasında duygu sayısı bakımından nitelik ve nicelik olarak nasıl bir fark 

bulunmaktadır? 

4. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların cinsiyetlere göre dağılımında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

5. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların sınıf düzeylerine göre dağılımında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların Adana ve Denizli illerindeki 

uygulamalara göre dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

7. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğretmen uygulamalarına göre 

dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

8. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o 

yaştaki duygularını karşılamadaki yeterliliğine göre dağılımında anlamlı bir fark var 

mıdır? 
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9. Ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, şiirlerdeki duygu 

eğitimi ölçeğinden elde ettikleri toplam puanların öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin 

duygularını ayrıştırma becerisine göre dağılımında anlamlı bir fark var mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma tarama deseninin kullanıldığı nicel bir çalışmadır. “Tarama araştırmalarında 

araştırmacılar, görüşlerin ve özelliklerin neden kaynaklandığından çok örneklemdeki bireyler açısından 

nasıl dağıldığıyla ilgilenmektedir” (Fraenkel ve Wallen, 2006; akt. Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 232). 

“Tarama araştırmalarının aşamaları, bilimsel yöntemin aşamalarıyla tutarlı olarak şu şekilde sıralanabilir: 

Problemin belirlenmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, verilerin nasıl toplanacağının belirlenmesi, 

örneklemin seçilmesi, veri toplama aracının hazırlanması ve verilerin toplanması, verilerin analizi ve 

araştırmanın raporlaştırılmasıdır” (Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 234). 

Bu araştırmada araştırmanın yöntemine ve desenine uygun olarak önce ortaokul Türkçe dersi ders 

ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan şiirler belirlenmiş, taşıdıkları duygular ortaya çıkarılmış ve 

öğrencilerin bu duyguları edinme durumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. 

Evren, Örneklem, Çalışmanın Katılımcıları 

Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılı için MEB’in internet sitesinde duyrulan 

listede yer alan beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf için oluşturulan bütün Türkçe ders kitapları ve 

öğretmen kılavuz kitapları ile Adana ve Denizli illerinde okuyan tüm beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen, Adana-Kozan İsmet İnönü 

Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez Ortaokulu öğrencileriyle beraber bu okullara MEB tarafından 

dağıtılmış olan Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları oluşturmaktadır. Genellikle diğer 

örnekleme yöntemlerinin kullanılma imkânının olmadığı zaman kullanılan uygun örnekleme yöntemi, 

elverişli ve kazara örnekleme olarak da adlandırılmaktadır. “Burada araştırmacı, ihtiyaç duyduğu 

büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini 

oluşturmaya başlar ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum ve örnek üzerinde 

çalışır (Ravid, 1994; akt. Büyüköztürk ve diğ., 2010, s. 91). 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmadaki verilerin bir kısmı ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda okutulan 

sekiz adet Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabında bulunan şiirlerin Bayak (2003) tarafından 
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geliştirilen “Duygu ve Düşünce Atlası Yöntemi” ile incelenmesi ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu” na işaretlenmesiyle elde edilmiştir. 

Çalışmadaki diğer veriler ise Adana-Kozan İsmet İnönü Ortaokulu ve Denizli-Pamukkale Merkez 

Ortaokulu beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” uygulanarak ölçek sonuçlarının analiz edilmesiyle elde edilmiştir. 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nin geliştirilmesinde ilk olarak alan yazın taramasına 

gidilmiştir. Deneme örneği 60 madde olarak hazırlanmıştır. Oluşturulan maddelerinin anlaşılma yeterlilik 

kapasitelerine ilişkin istatistik analizler konusunda bir uzman akademisyen, Türkçe Eğitimi alanında üç 

uzman akademisyen ve beş Türkçe öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin denemesi hem 

Adana hem de Denizli illerindeki ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflardan her birinden 

ayrı ayrı 75 öğrenciye uygulanmış ve uygulama sırasında öğrencilerin anlamakta zorlandıkları maddeler 

tespit edilmiştir. En son 45 madde olarak belirlenen ölçek hem Adana hem de Denizli illerindeki ortaokul 

beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflardan her birinden ayrı ayrı 200 öğrenciye uygulanmış olup 

toplam ölçek uygulanan öğrenci sayısı 1600’dür. Ölçekte bulunan maddeler “Tamamen Katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum” şeklinde belirtilen beşli likert tipi 

dereceleme ölçeğinde hazırlanmıştır. Ön uygulama yapılmış ve elde edilen veriler açımlayıcı faktör 

analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dik döndürme yöntemlerindeki “varimaks” yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan bu çözümlemelere göre ölçek maddelerinin beklenilen alt boyutlarda yer alıp 

almadığının ve maddelerin başka faktörlerle binişik (birden çok faktöre yük verme) olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla madde faktör yükleri incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç 

faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Buna göre birinci faktör “Öğretmeninizin Şiirleri Duygu Bakımından 

İşleyişine Katılımınız” adını taşımakta ve 1-15 nolu maddelerden oluşmaktadır. İkinci faktör 

“Kitabınızdaki Şiirlerin Duyguları Size Kazandırmasına Katılımınız” adını taşımakta 16-30 nolu 

maddelerden oluşmaktadır. Üçüncü faktör “Kitabınızdaki Şiirlerin Duygularını Algılamanız Bakımından 

Katılımınız” adını taşımakta 31-45 nolu maddelerden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme aşamalarından sonra 

oluşturulan deneme ölçeğinin son şeklini alması için ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilirliği 0,884 olarak elde edilmiştir. Buna göre 

oluşturulan ölçek güvenilirdir. 

 

Verilerin Analizi 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu”nda, değişik uzmanlardan alınan verilerle bağımsız gözlemciler 

arası uyuma önem verilerek güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ilk aşamada görüş birliği ve 

görüş ayrılığı olan maddeler tespit edilmiştir. Bütün uzmanların ortak kararı sonucunda duygular 

belirlenmiştir. Sadece bir, iki veya üç uzmanın belirttiği duygular görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. 
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Bu çalışmada 64 tane duygu, uzmanlar tarafından ortak olarak belirtildiği için görüş birliği olarak, 16 tane 

duygu ise uzmanlar tarafından ortak olarak belirtilmediği için görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın güvenilirliği için Miles ve Huberman’ın (1994; akt. Çapoğlu, 2014, s. 57) belirttiği 

formül P (Uzlaşma Yüzdesi %) = [Na (Görüş Birliği)/ Na (Görüş Birliği) + Nd (Görüş Ayrılığı)] X 100 

kullanılmış ve hesaplama sonucunda P = 0.80 değeri bulunarak araştırma güvenilir kabul edilmiştir. 

Karasar’a (2006) göre bulunan değerin 0.75’ten küçük olması güvenilirlik açısından sıkıntı 

doğurmaktadır (s. 165). Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında tespit edilen duyguların 

her sınıf için ayrı ayrı tabloları yapılmış, frekansları bulunarak Bayak ve Demir (2015) tarafından 

geliştirilen “Şiirde Duygu İnceleme Formu” na işaretlenmiştir. 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nden elde edilen verilerin analizi SPSS 20.00 paket 

programıyla yapılmıştır. Ön uygulama için açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra 

asıl veriler toplanarak bağımsız örneklem t-testi, iki yönlü ANOVA ve tek yönlü ANOVA yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Araştırmada boş değerler incelenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 62). Araştırma verisindeki 

hiçbir değişkende %5’ten fazla boş değere rastlanmadığı için veri ataması yapılmamıştır. Araştırma alt 

problemlerini incelemek için kullanılan istatistiksel tekniklerin parametrik veya nanparametrik teknikler 

aracılığıyla yapılması için bir dizi varsayımsal kriter incelenmiştir (Field, 2005, s. 63-65). Araştırma 

kapsamında normallik varsayımı kontrol edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ile +2 arasında 

olduğu için veri normaldir yani homojen dağılımlıdır. Ayrıca grupların varyans homojenliği levene testi 

ile kontrol edilmiştir. 

Özet olarak araştırmanın parametrik varsayımlarını karşılayan “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi 

Ölçeği”nden elde edilen toplam puanların cinsiyetlere göre dağılımında bağımsız örneklemler için T-testi; 

Adana ve Denizli illerindeki uygulamalara göre dağılımında iki yönlü ANOVA; sınıf düzeylerine göre 

dağılımında, öğretmen uygulamalarına göre dağılımında, öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin o yaştaki 

duygularını karşılamada yeterliliğine göre dağılımında ve öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin duygularını 

ayrıştırma becerisine göre dağılımında ise tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Yorum 

1. Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Duygular ve Duygu Eğitimi Çalışmalarının Ne Şekilde ve 

Ne Kadar Yer Aldığına İlişkin Bulgular 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1323 

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında ilköğretimin ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması buna karşın 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 1-5. sınıflar ve 6-8. sınıflar olarak eski şekliyle kalmasından dolayı 

Türkçe Dersi Öğretim Programı 1-5. sınıflar ve 6-8. sınıflar olarak ayrı ayrı incelenmiştir. 

Birinci ve beşinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında duygular ve duygu 

gelişimi konusunda ayrı bir bölüm bulunmadığı görülmektedir. Buna rağmen duygu sözcüğünün, Türk 

Millî Eğitimi’nin genel amaçlarında, programın yapısı ve genel amaçlarında, kazanım, etkinlik örnekleri 

ve açıklamalarda, öğrenme alanı bölümünde, kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı 

bölümünde, temalarda, öğrenme tür ve tekniklerde, ölçme ve değerlendirmede ve kitap okuma dosyası 

bölümünde adı doğrudan geçmektedir. Tablo 1’e göre birinci ve beşinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda toplam 12 adet duygu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Birinci ve Beşinci Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Tespit Edilen Duygular 
Barış  Mücadele 

Beğenme Mutluluk 
Dayanışma Sevgi 

Hoşgörü Tasarruf 
Kahramanlık Temizlik 

Keşif Üzüntü 

 
Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında duygular ve 

duygu gelişimi konusunda ayrı bir bölüm bulunmadığı görülmektedir. Buna rağmen duygu sözcüğünün, 

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarında, programdaki temel yaklaşımda, programın yapısı ve genel 

amaçlarında, kazanım, etkinlik örnekleri ve açıklamalarda, okuma metinlerinde bulunması gereken 

özelliklerde, temalarda, yöntem ve tekniklerde, şiir kitabı okuma formunda, ölçme ve değerlendirmede 

adı doğrudan geçmektedir. Diğer yandan dinlenecek/izlenecek materyallerin içeriğinde bulunması 

gereken özellikler bölümünde duygu, sözcüğüne doğrudan yer verilmemiş duygu gelişimi üstü örtük bir 

şekilde ifade edilmiştir. Tablo 2’ye göre altı, yedi ve sekizinci sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda toplam 28 adet duygu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Tespit Edilen Duygular 

Bağışlama Mizah  

Başarı Mutluluk 

Beğenme Oyun ve eğlence 

Dayanışma Özgürlük  

Dostluk Özlem 

Empati Sevgi 

Estetik zevk Sitem 

Girişimcilik Sorumluluk 

Heyecan Takdir etme 
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Kaygı Umut 

Kendine saygı Üzüntü 

Kıskançlık Veda 

Konukseverlik Yalnızlık 

Korku Yardımlaşma 

 
2. Ortaokul Türkçe Dersi Ders ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Şiirlerde En Fazla Hangi 

Duyguların Bulunduğuna İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Araştırmada İncelenen Öğretmen Kılavuz Kitapları 

YAYINEVİ KİTAP HAZIRLAYAN 
MEB Yayınları Türkçe 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı 
 
Sema Başar-Seda Zeybek Köken 

FCM Yayınları  Türkçe 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı Alev Müftüoğlu-Selahattin Bektaş-

Zeybek Köken 
MEB Yayınları Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  
Komisyon 

Gizem Yayınları Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı  

Şükran Kaplan-Gülay Yıldırım Şen 
MEB Yayınları Türkçe 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  
Komisyon 

Cem Veb Ofset Yayınları Türkçe 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı  

Elife Şahbaz Dağlıoğlu 
MEB  Yayınları Türkçe 8. Sınıf Öğretmen Kılavuz 

Kitabı  Serdar Arhan-Sema Başar-Tuncay 
Demirel 

Yıldırım Yayınları Türkçe 8. Sınıf Öğretmen Kılavuz 
Kitabı  

 
Şükran Kaplan-Gülay Yıldırım Şen 

 
Bu bölümde tablo 3’te verilen öğretmen kılavuz kitaplarındaki şiirlerde hangi duyguların bulunduğu 

tespit edilmeye çalışılmıştır. FCM Yayınları beşinci sınıflarda bulunan 12 adet şiirin hepsinde en az dört 

adet en fazla dokuz adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Bursa”, “Enerji Birikimi” ve “Ekmek” 

şiirlerinde, en fazla duygu ise “Kara Toprak” adlı şiirde bulunmuştur. Aynı zamanda genel olarak 

kitaptaki şiirlerde 34 adet duygu başlığı ve 75 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” 

duygusu ön plana çıkmıştır. MEB Yayınları beşinci sınıflarda bulunan 12 adet şiirin hepsinde en az iki 

adet en fazla 10 adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Güzel Yurdum Türkiye’m” şiirinde, en fazla 

duygu ise “O Mustafa Kemal’di” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 33 adet duygu 

başlığı ve 69 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır.  

Gizem Yayınları altıncı sınıflarda bulunan dokuz adet şiirin hepsinde en az üç adet en fazla dokuz 

adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Dünya ve Zaman” şiirinde, en fazla duygu ise “Ben Öğretmenim” 

adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 28 adet duygu başlığı ve 51 tane duygu 

bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır. MEB Yayınları altıncı sınıflarda 
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bulunan altı adet şiirin hepsinde en az dört adet en fazla sekiz adet duygu bulunmuştur. En az duygu 

“Soylu Bilgi Ağacı” ve “Anadolu’da Bahar” şiirlerinde, en fazla duygu ise “100. Yıl Atatürk Marşı” adlı 

şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 22 adet duygu başlığı ve 35 tane duygu bulunduğu 

tespit edilmiştir. En fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmıştır. 

Cem Veb Ofset Yayınları yedinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az iki adet en 

fazla dokuz adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Odalar ve Sofalar” şiirinde, en fazla duygu ise “50. 

Yıl Marşı” ve “Kara Toprak” adlı şiirlerde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 24 adet duygu 

başlığı ve 32 tane duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi ve üzüntü” duyguları ön plana 

çıkmıştır. MEB Yayınları yedinci sınıflarda bulunan beş adet şiirin hepsinde en az üç adet en fazla sekiz 

adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Yüksek Yüksek Tepelere” şiirinde, en fazla duygu ise “Atatürk ve 

Türk Dili” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 18 adet duygu başlığı ve 26 tane 

duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “beğenme ve özlem” duyguları ön plana çıkmıştır.  

Yıldırım Yayınları sekizinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az dört adet en fazla 

yedi adet duygu bulunmuştur. En az duygu “Atatürk” şiirinde, en fazla duygu ise “Atatürk Nerede?” ve 

“Beyaz Ev” adlı şiirlerde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 23 adet duygu başlığı ve 34 tane 

duygu bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “sevgi ve güven” duyguları ön plana çıkmıştır. MEB 

Yayınları sekizinci sınıflarda bulunan altı adet şiirin hepsinde en az 4 adet en fazla 11 adet duygu 

bulunmuştur. En az duygu “Bağlamacıya” ve “Güney İlleri” şiirlerinde, en fazla duygu ise “Türküler 

Dolusu” adlı şiirde bulunmuştur. Genel olarak kitaptaki şiirlerde 23 adet duygu başlığı ve 37 tane duygu 

bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla “güven” duygusu ön plana çıkmıştır. 

3. Adana ve Denizli İllerinde Kullanılan Ortaokul Türkçe Dersi Ders ve Öğretmen Kılavuz 

Kitaplarının Yayınlarında Duygu Sayısı Bakımından Nitelik ve Nicelik Olarak Nasıl Bir Fark 

Bulunduğuna İlişkin Bulgular 

FCM Yayınları ve MEB Yayınları beşinci sınıflarda incelenmiş olan 24 adet şiirde “Şiirde Duygu 

İnceleme Formu”na göre bulunmayan 19 adet duygu vardır. Hem FCM hem de MEB Yayınları beşinci 

sınıflarda forma göre ortak olarak 22 adet duygu bulunmaktadır. FCM Yayınları’nda toplamda 75 adet 

duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 69 adet duygu bulunmaktadır.Her iki yayınevinde de en 

fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmaktadır. 

Gizem Yayınları ve MEB Yayınları altıncı sınıflarda incelenmiş olan 15 adet şiirde “Şiirde 

Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 27 adet duygu vardır. Hem Gizem hem de MEB Yayınları 

altıncı sınıflarda forma göre ortak olarak 13 adet duygu bulunmaktadır. Gizem Yayınları’nda toplamda 51 

adet duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 35 adet duygu bulunmaktadır. Her iki yayınevinde 

de en fazla “sevgi” duygusu ön plana çıkmaktadır. 
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Cem Veb Ofset Yayınları ve MEB Yayınları yedinci sınıflarda incelenmiş olan 11 adet şiirde 

“Şiirde Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 33 adet duygu vardır. Hem Cem Veb Ofset hem de 

MEB Yayınları’nda ortak olarak 11 adet duygu bulunmaktadır. Cem Veb Ofset Yayınları’nda toplamda 

32 adet duygu bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 26 adet duygu bulunmaktadır. Cem Veb Ofset 

Yayınları’nda en fazla “sevgi ve üzüntü” duyguları ön plana çıkarken, MEB Yayınları’nda en fazla 

“beğenme ve özlem” duyguları ön plana çıkmıştır. 

MEB Yayınları ve Yıldırım Yayınları sekizinci sınıflarda incelenmiş olan 12 adet şiirde “Şiirde 

Duygu İnceleme Formu”na göre bulunmayan 34 adet duygu vardır. Hem Yıldırım hem de MEB 

Yayınları’nda ortak olarak 16 adet duygu bulunmaktadır. Yıldırım Yayınları’nda toplamda 34 adet duygu 

bulunurken MEB Yayınları’nda toplamda 37 adet duygu bulunmaktadır. Yıldırım Yayınları’nda en fazla 

“sevgi ve güven” duyguları ön plana çıkarken, MEB Yayınları’nda en fazla “güven” duygusu ön plana 

çıkmıştır. 

4. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Cinsiyetlere Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

 
Öğrencilerin “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nden elde edilen puanlarına göre cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız gruplar T testi yoluyla incelendi. Analiz için gerekli 

varsayımlar test edildi. Öğrencilerin “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nden elde ettiği puanlar 

cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır (p<α, sd=1598, t=2,663). Buna göre kızların 

“Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nden aldığı puanlar erkeklere göre daha yüksektir çıkarımı yapılabilir. 

5. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 5. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf 
                                         

Ortalama Farkı (I-J)       Standart hata                                                         p 
 5. sınıf 6. sınıf -4,440 2,129 ,158 
  7. sınıf 2,752 2,129 ,568 
  8. sınıf 4,333 2,129 ,176 
 6. sınıf 5. sınıf 4,440 2,129 ,158 
Tukey HSD  7. sınıf 7,192* 2,129 ,004 

Tablo 4. Cinsiyetlere Göre Bağımsız Örneklem T Testi Tablosu 

Grup N         Ortalama               Standart Sapma    t sd p 

Kız  805 156,55 28,889 2,663 1598 0,008 

Erkek 795 152,52 31,492       
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  8. sınıf 8,773* 2,129 ,000 
 7. sınıf 5. sınıf -2,752 2,129 ,568 
  6. sınıf -7,192* 2,129 ,004 
  8. sınıf 1,580 2,129 ,880 
 8. sınıf 5. sınıf -4,333 2,129 ,176 
  6. sınıf -8,773* 2,129 ,000 
    7. sınıf -1,580 2,129 ,880 

 
Sınıf düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına p(sig) değerlerinin anlamlılık düzeyleriyle (α) 

ile karşılaştırılarak karar verilir. Buna göre üç durumdaki p değerleri α değerlerinden küçüktür. Yani 

altıncı ve yedinci ile altıncı ve sekizinci sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir 

(p<α). 

Altıncı ve yedinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan 

altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Yani altıncı 

sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nde verilen öneri ve uygulamalara katılma dereceleri 

yedinci sınıflara göre daha yüksektir. 

Altıncı ve sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan 

altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Yani altıncı 

sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği” nde verilen öneri ve uygulamalara katılma dereceleri 

sekizinci sınıflara göre daha yüksektir. 

6. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Adana ve Denizli İllerindeki Uygulamalara Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına 

İlişkin Bulgular 

 
Tablodaki p değeri 0,05’ten büyük olduğu için varyansların eşitliği varsayımı sağlanmıştır. Üç tür 

etki yer almaktadır. Konular arası etkileşim tablosu sınıf düzeylerinin, illerin ve sınıf-il etkileşiminin 

ölçek puanlarına olan etkisini göstermektedir. İlk olarak incelenmesi gereken (sig) değerleridir. Bu 

değerler anlamlılık değeri olan (,05) düzeylerine göre karşılaştırılması gerekmektedir. Buna göre sadece 

sınıf-il etkileşiminin öğrencilerin duygu eğitimlerine etkisi vardır (p<0,05). İllerin öğrencilerin şiirlerdeki 

Tablo 6. Sınıf ve İllere Göre İki Yönlü Anova Tablosu Özeti       

Varyansın Kaynağı  Kareler Toplam sd Ortalamanın Karesi F p Etki Büyüklüğü 

Kesişim 38,215,269,422 1 38,215,269,422 4,024,141 ,010 1,000 

sınıf 17,724,562 3 5,908,187 ,773 ,581 ,436 

il 9,496,502 1 9,496,502 1,243 ,346 ,293 

sınıf * il 22,919,593 3 7,639,864 8,597 ,000 ,016 
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duygu eğitimlerine yönelik bir etkisi yoktur. İllere göre bir farklılık yer almamaktadır. Etkileşimin etki 

büyüklüğü ise %2’dir ve çok küçük bir etkiye sahiptir. 

7. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Öğretmen Uygulamalarına Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 7. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -2,233* ,777 ,025 
  7. sınıf ,188 ,777 1,000 
  8. sınıf 1,663 ,777 ,196 
 6. sınıf 5. sınıf 2,233* ,777 ,025 
Tukey HSD  7. sınıf 2,420* ,777 ,011 
  8. sınıf 3,895* ,777 ,000 
 7. sınıf 5. sınıf -,188 ,777 1,000 
  6. sınıf -2,420* ,777 ,011 
  8. sınıf 1,475 ,777 ,347 
 8. sınıf 5. sınıf -1,663 ,777 ,196 
  6. sınıf -3,895* ,777 ,000 
    7. sınıf -1,475 ,777 ,347 

 
Buradaki çoklu karşılaştırma tablosu hangi sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir. Buna göre beşinci ile altıncı, altıncı ile yedinci ve altıncı ile sekizinci sınıflar arasında 

öğretmenlerin şiirlerdeki duyguları işleyişi bakımından anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Beşinci ve 

altıncı sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında negatif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek 

puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı ve yedinci sınıfların ortalamaları 

arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı ve sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka 

bakıldığında pozitif olduğu buradan altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bu fark anlamlıdır. 

Altıncı sınıfların, ölçek puanları beşinci sınıflardan daha fazla olduğu için Türkçe dersine giren 

öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları beşinci sınıflardan daha yüksektir. Altıncı 

ve yedinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha 

yüksek olması sebebiyle altıncı sınıfların öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları 

yedinci sınıflardan daha yüksektir. Aynı şekilde altıncı sınıfların, ölçek puanları sekizinci sınıflardan daha 

fazla olduğu için Türkçe dersine giren öğretmenlerinin şiirleri duygu bakımından işleyişine katılımları 

sekizinci sınıflardan daha yüksektir. 
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8. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam 

Puanların Kitaplarındaki Şiirlerin O Yaştaki Duygularını Karşılamadaki Yeterliliğine 

Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 8. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -1,620 ,853 ,347 
  7. sınıf ,503 ,853 1,000 
  8. sınıf 1,672 ,853 ,301 
 6. sınıf 5. sınıf 1,620 ,853 ,347 
Tukey HSD  7. sınıf 2,123 ,853 ,078 
  8. sınıf 3,292* ,853 ,001 
 7. sınıf 5. sınıf -,503 ,853 1,000 
  6. sınıf -2,123 ,853 ,078 
  8. sınıf 1,170 ,853 1,000 
 8. sınıf 5. sınıf -1,672 ,853 ,301 
  6. sınıf -3,292* ,853 ,001 
    7. sınıf -1,170 ,853 1,000 

 
Çoklu karşılaştırma tablosu hangi sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir. En çok kullanılan yöntemlerden Tukey HSD yöntemi kullanılmıştır. Buna göre altıncı ile 

sekizinci sınıflar arasında öğrencilerin kitaplarındaki şiirlerin, duyguları öğrencilere kazandırma 

bakımından ve öğrencilerin katılımları açısından anlamlı bir farklılık vardır. (p< 0,05). Altıncı ve 

sekizinci sınıfların ortalamaları arasındaki farka bakıldığında pozitif olduğu buradan hareketle altıncı 

sınıfların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu fark anlamlıdır. Altıncı sınıfların ölçek 

puanlarının daha yüksek olması sebebiyle altıncı sınıfların Türkçe ders ve öğretmen kılavuz kitabındaki 

şiirlerin duyguları kazandırmadaki katılım puanları sekizinci sınıflardan daha yüksektir. Yani altıncı 

sınıflardaki şiirlerin duyguları kazandırma yeterliliği sekizinci sınıflardan fazladır. 

 

 

 

9. Ortaokul Öğrencilerinin Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeğinden Elde Ettikleri Toplam Puanların 

Kitaplarındaki Şiirlerin Duygularını Ayrıştırma Becerisine Göre Dağılımında Anlamlı Bir Fark 

Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Tablo 9. Sınıflar Arası Karşılaştırma Tablosu 

 (I) sınıf (J) sınıf Ortalama Farkı (I-J) Standart hata p 
 5. sınıf 6. sınıf -,587 ,890 1,000 
  7. sınıf 2,063 ,890 ,124 
  8. sınıf ,998 ,890 1,000 
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 6. sınıf 5. sınıf ,587 ,890 1,000 
Tukey HSD  7. sınıf 2,650* ,890 ,018 
  8. sınıf 1,585 ,890 ,452 
 7. sınıf 5. sınıf -2,063 ,890 ,124 
  6. sınıf -2,650* ,890 ,018 
  8. sınıf -1,065 ,890 1,000 
 8. sınıf 5. sınıf -,998 ,890 1,000 
  6. sınıf -1,585 ,890 ,452 
    7. sınıf 1,065 ,890 1,000 
      

 
Sınıflar arası karşılaştırma tablosuna göre sınıf seviyelerinin şiirleri nasıl algıladıklarını ölçmek 

amacıyla tek yönlü ANOVA analizi uygulandı. Buna göre altıncı ile yedinci sınıflar arasında öğrencilerin 

şiirleri algıları bakımından anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Altıncı ve yedinci sınıflar arasındaki 

ortalamaların farkına bakıldığında altıncı sınıfların ortalamasının yedinci sınıfların ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre altıncı sınıftaki öğrencilerin şiirleri algılamaları yedinci sınıf 

öğrencilerine göre daha iyi (yüksek) olduğu yorumu yapılabilir. Altıncı sınıfların ölçek puanlarının daha 

yüksek olması sebebiyle altıncı sınıf öğrencilerinin Türkçe ders ve öğretmen kılavuz kitabındaki şiirlerin 

duygularını algılamalarına katılım puanları yedinci sınıflardan daha yüksektir. Yani altıncı sınıflardaki 

öğrencilerin, şiirlerdeki duyguları ayrıştırma becerisi yedinci sınıflardan fazladır. 

Sonuç ve Öneriler 

Şiirlerdeki duygu seçiminin daha çok Türkçe Dersi Öğretim Programı gözetilerek yapıldığı, 

ancak şiirlerde programda yer almayan duyguların da bulunduğu ve programda çocuğa yönelik duygu 

eğitimi adı altında bir bölümün bulunmadığı görülmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki 

temel yaklaşımda duygularla ilgili herhangi bir vurgu bulunmamaktadır. 

Çalışmada 62 adet şiirin incelenmesi sonucunda ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci 

sınıflarda okutulan sekiz adet Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabında ortak bulunan duygular 

“beğenme, güven, özlem, sevgi”dir. İncelenen kitaplarda en fazla duygu başlığı FCM Yayınları’nda 

bulunurken en az duygu başlığı MEB Yayınları’nda bulunmuştur. İncelenen kitaplarda en fazla duygu 

başlığı FCM Yayınları’nda bulunurken en az duygu başlığı MEB Yayınları’nda bulunmuştur. 

Araştırmada incelenen kitaplarda beşinci sınıflarda 12’şer adet, altıncı sınıfların Gizem Yayınları’nda 

dokuz adet, MEB Yayınları’nda altı adet, yedinci sınıfların Cem Veb Ofset Yayınları’nda altı adet, MEB 

Yayınları’nda beş adet, sekizinci sınıflarda altışar adet şiir bulunmaktadır. Araştırmada altıncı ve yedinci 

sınıflardaki kitaplarda şiir sayıları yayınevlerine göre küçük farklılıklar göstermekteyken beşinci ve 

sekizinci sınıflardaki kitaplarda şiir sayıları aynıdır. Ortaokul Türkçe ders kitabı ve öğretmen kılavuz 

kitabında yer alan şiirlere baktığımızda sınıf düzeyi yükseldikçe şiir sayısının genel olarak düzensiz bir 

şekilde azaldığı görülmektedir. Şiirlerde, ulusal duyguların yanında evrensel duygulara da yer verilmiştir. 
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Diğer taraftan çalışmada 62 adet şiirin incelenmesi sonucunda, 64 adet duygu başlığı bağlamında 

toplam 362 adet duygu bulunmuştur. Bulunan duygular içerisinde en fazla “sevgi”, “beğenme”, 

”mutluluk” ve “sevinç” duyguları göze çarpmıştır. “Acımasızlık”, “Adalet”, “Ayrılık”, “Çaresizlik”, 

“Fedakârlık”, “Girişimcilik”, “Güvensizlik”, “Hor Görme”, “Kanaatkârlık”, “Kardeşlik”, “Kaygı”, 

“Kıskançlık”, “Minnet”, “Mücadele”, “Özgüven”, “Şüphe”, “Tevazu”, “Tutku”, “Utanç” duygularına ise 

çok az vurgu yapılmıştır. 

Ölçek sonuçlarına göre ortaokul öğrencileri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde kızlar lehine, 

sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde altıncı sınıflar lehine anlamlı bir faklılık tespit edilmiştir. Sınıf 

düzeylerinin öğrencilerin duygu eğitimine olan etkisinde illere göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Altıncı sınıfların “Şiirlerdeki Duygu Eğitimi Ölçeği”nin yukarıda bahsedilen üç alt 

boyutundaki önermelere katılım puanları diğer sınıflardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Okulun en önemli amaçlarından biri çocukları yaşama hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 

okulun, çocukların duygu eğitimine ayrı bir önem vermesi çocuğun duygu gelişimine katkıda bulunması 

açısından faydalıdır. Çocuklara verilecek duygu eğitiminde, eğitimi verecek öğretmenin de duygu eğitimi 

alanında donanımlı olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Millî Eğitim bünyesinde duygu eğitimi alanında 

öğretmenleri bilgilendirebilecek bir ekip oluşturulması faydalı olabilir. 

Türkçe ders kitapları çocuğun duygu eğitimine her açıdan cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 

Bu kitaplarıda kullanılacak metinler seçilirken titiz davranılmalı ve metinlerin duygu bakımından zengin 

olmasına özen gösterilmelidir. Türkçe dersi kitapları, öğrencilerin günlük hayatında kullanabileceği bütün 

duygularla tanışmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Türkçe ders kitaplarındaki duygular 

temasında metin türü olarak, duyguya dayalı bir tür olan şiir türü diğer türlerden daha fazla seçilmelidir.  

Duygu eğitimi çalışmalarında ve duygu eğitimi materyallerinin hazırlanıp belirlenmesinde 

mutlaka ama mutlaka çocuğun içerisinde bulunduğu yaş ve gelişim dönemi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde aile, vatan ve doğa sevgisi, çalışkanlık, dayanışma, 

paylaşma duygusu gibi çocuğu özendirici duygulara daha fazla yer verilmelidir. Yetkili merciler 

tarafından Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerle ilgili bütün konularda yayınevlerine bilgiler verilmeli ve 

sınıflar düzeyinde gerek sayı gerekse nitelik bakımından bir standartlaşma yoluna gidilmelidir. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı 4+4+4 sistemine göre yeniden düzenlenmeli, yeni programda 

duygu eğitimi adı altında bir bölüm ve bu bölüme hizmet edebilecek çalışmalara yer verilmelidir. Türkçe 

derslerinde yapılacak olan duygu eğitimi çalışmaları Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun şekilde 

yapılmalıdır. Duygu eğitimi konusunda öğrencilerin duygu eğitimi faaliyetlerini geliştirmeye yönelik 

olarak ortaokul ders programlarına seçmeli duygu eğitimi dersi konulabilir. Türkçe dersinde yapılan 

duygu eğitimi çalışmalarında, okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin görüş ve 

önerilerinden faydalanılmalıdır.  
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Türkçe dersinde yapılan duygu eğitimi çalışmalarında millî duyguların yanında evrensel duygular 

da öğretilmelidir. Türkçe dersinde öğretmenler, sadece çocukların temel dil becerisini geliştirmeyi amaç 

edinmemeli aynı zamanda çocukların duyguları tanımasına ve bu duyguları gerçek hayatta kullanmasına 

olanak tanıyan çalışmalar yapmalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanılarak şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Türkçe öğretmenleri: 

Şiirlerdeki duyguyu hissettirme çalışmalarını çocuk için eğlenceli hâle getirmeli, şiirdeki 

duyguları anlatırken duyguyla ilgili görsellerden yararlanmalı, şiirdeki duyguları diğer şiirlerdeki 

duygularla ilişkilendirmeli, şiirin ana duygusunu okuyuşuyla hissettirmeli, şiirde olan duyguları günlük 

yaşamla ilişkilendirmeli, şiirdeki sözcükleri duygu bakımından tek tek incelemeli, duyguları kazandırma 

açısından şiirin önemli bir edebî tür olduğunu hissettirmeli, şiirdeki duyguları çocuğun kendisine göre 

açıklamasına izin vermeli, şiiri inceleme çalışmalarında mutlaka şiirdeki duygulara değinmeli, şiirdeki 

beden diline uygun olan duyguları beden diliyle öğrencilere tanıtmalı, şiirdeki duygu çalışmalarında şiir 

okurken gerektiğinde müzikten faydalanmalı, şiirdeki duyguyu hissettirmek için şiirle ilgili ön hazırlık 

çalışması yaparak sınıfa gelmeli, şiiri incelemeden önce şiirde bulunan duyguları öğrencilere sezdirmeli 

ve şiirdeki duyguları fark etmede öğrencilere yeterince zaman tanımalıdır. 

Türkçe dersi ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan şiirler: 

Duygusal olarak öğrencide merak uyandırmalı, öğrencilerin kendi duygularını anlamasına katkı 

sağlamalı, içinde barındırdığı duyguları ortaokul döneminde ilk okuyuşta hissettirmeli, çocuğun duygu 

gelişimine katkıda bulunmalı, çocuğun duygusal seviyesine uygun olmalı, çocuğun duygusal açıdan 

empati yapmasına elverişli olmalı, gerçek hayatta kullanılabilecek duygulara yer vermeli, duygu 

etkinlikleri ve çalışmaları bakımından yeterli sayıda olmalı, öğrencilerin duygu etkinlikleri 

çalışmalarından zevk almasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca duygu bakımından zengin bir tür olan 

şiirlerin, Türkçe ders kitaplarındaki sayısı arttırılmalıdır ve şiirlerin başlığı, şiirdeki duyguyu tanımada 

öğrencilere yardımcı olmalıdır. 

Bu araştırma ortaokullarda okutulan sekiz adet Türkçe ders kitabındaki ve öğretmen kılavuz 

kitabındaki şiirlerin duygularını incelemek ve ortaokullarda okuyan ortaokul öğrencilerine uygulanan 

ölçek sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Benzer araştırmalar ilkokul ve lise düzeyinde 

yapılarak bu araştırmayla kıyaslanabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada İkinci Kademe Türkçe ders kitapları metnin yazarını tanıma bağlamında incelenmiştir. 1- 5. 
Sınıflar Türkçe Öğretim Programı ile 6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Öğretim Programı dikkate alınarak yazar 
sözcüğünün kavram alanı olabildiğince geniş tutulmuş ve bütün eser (şiir, düşünce yazıları, günlük haber, bilimsel 
yazı vb.) sahipleri aynı kavramla ifade edilmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi 
modelindedir. Araştırmanın örneklemini 2012-2014 yılları arasında farklı yayınevlerince hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. 
Sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır.  

İncelenen kitaplarda 94 yazara ait metin bulunmasına karşın 10 kişinin hayatı ile ilgili yönlendirmelere yer 
verilmektedir. Eser sahiplerinden yalnızca 1’i şairdir. Bütün müellifler içinde yabancı yazarlara ayrılan oran 
yaklaşık %7,5’tir. Metinler yalnızca 2 kitapta (6. ve 7. Sınıf ders kitaplarında) “İçindekiler” bölümünde ve temanın 
başında yazarların isimleriyle birlikte verilmiştir. Hiçbir kitapta yazarların hayatına ve eserlerine yönelik kısa bir 
tanıtım yer almamaktadır. Bu konu ile ilgili kazanımlar ise daha çok okuma ve dinleme becerileri altında 
bulunmaktadır. 

Metinler temaların kavratılmasını ve kazanımların gerçekleştirilmesini sağlayan önemli eğitim araçlarıdır. 
Bu eserleri bize kazandıran yazarların yeri geldikçe eserleriyle birlikte anılması gerekir. Ezber amacı gütmeyen 
araştırma ödevlerinin, yazarların biyografilerine ilişkin kısa tanıtımların metin ile ilgili yapıların kavratılmasında 
kolaylık sağlayacağı, okuyucu-yazar ilişkisini güçlendireceği ve temel dil becerilerine katkı sunacağı 
unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İkinci Kademe Türkçe ders kitapları, yazar, metnin yazarını tanıma 

ABSTRACT 

In this study, second level Turkish lecture books were inspected by means of knowing the author. 
Regarding classes 1-5 Turkish Curriculum and 6, 7 and 8. Class Turkish Curriculum, the word author's meaning was 
considered wide and all artwork (poems, daily news, scientific articles, articles etc.) authors considered in the same 
word. This study is in document analyzing method which is one of the qualitative research models. Research 
samples includes 5, 6, 7 and 8. Classes Turkish lecture books that published between 2012-2014. 

In the analyzed books, there are 94 authors but only ten people details about their lives were given. Only 
one of them is a poet. Among all writers the rate of foreign authors are 7.5%. Only in two books, in the index part, 
author’s names were given with headline of the topic. None of the books contains short description of the writer and 
their works. Gains related to this topic are mostly under reading and listening skills. 
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Articles are important education tools that ensure the understanding of themes and realization of gains. 
These authors must be spoken of with their works from time to time. It shouldn't be forgotten that research 
homework which doesn't carry memorization goal, short descriptions of writers biographies makes it easy to 
understand the article, strengthens the bond between reader and writer and makes an addition to basic language 
capabilities. 

Key Words: Second level Turkish education books, authors, knowing the articles author. 

 

1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze dil öğretim sürecinin temel kaynakları olan metinler; bilgi, duygu ve 

düşüncelerin mantıklı bir düzenleniş biçimi ile yerini aldığı yapılardır. Metinlerdeki kelime, cümle ve 

paragraf belirli bir düzen ve sıra içinde dil bilgisi kurallarına uygun olarak yerleştirilir.  Dil öğretim 

yaklaşımları metinleri de etkilemiş ve her yaklaşım kendine özgü metin anlayışı oluşturmuştur. Böylece 

dil öğretiminde önceleri edebî metinlere önem verilmiş, ardından üretilmiş metinlere geçilmiş, son 

yıllarda iletişimsel yaklaşımla birlikte edebî metinler daha az kullanılmış ve yerini edebî olmayan 

metinlere bırakmıştır.  Günümüz eğitim anlayışı olan yapılandırıcı yaklaşımla birlikte ise dil öğretiminde 

özgün ve özel metinlerin öne çıktığı, metin öğretiminden metinle öğrenmeye geçildiği görülmektedir. Dil 

öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış olan özel metinler ile daha çok iletişim amaçlı kullanılan 

özgün metinler yapılandırıcı yaklaşımın amaçlarına ulaşmak için kullandığı metinler olarak belirlenmiştir 

(Güneş, 2013: 249-251). Türkçe ve edebiyat derslerinin amaçları öğrenciye dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma becerilerini kazandırmaktır. Geçmişteki kültürel değerleri, dünya edebiyatının başlıca klasiklerini 

tanıtma da amaçlar arasında yer alır. O halde öğrenci önce okumasını dinlemesini öğrenecek, okuyup 

dinlediğini anlayacak, bunları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirecek, düşünecek, duygu ve düşüncelerini 

sözlü ve yazılı olarak doğru ve düzgün bir biçimde dile getirecektir (Kavcar, 1999: 127). 

Akyol’a göre “okuma, okuyucu ve yazar arasında uygun bir ortamda gerçekleşen görüş 

alışverişidir. Bu süreçte okuyucu metni anlamaya uğraşmakta ve anladıklarıyla ön bilgilerini birleştirerek 

yeni anlamlar ortaya koymaya çalışmaktadır. (2013: 15 )” Okuma etkinliğini,  kâğıt üzerindeki metnin 

göz aracılığıyla algılanması, zihinsel süreçlere tabi tutularak anlamlandırılması, uzun süreli bellekteki 

bilgilerle ilişki kurulması ve gelen bilgilerle bellekteki bilgilerin yeniden örgütlenerek yeni bir anlam 

evreni oluşturması olarak tanımlayan Güleryüz’e göre okuma iletişiminde,  dört ana öge vardır ve 

bunlardan biri de yazarın kendisidir (2003: 109-123): 

Okuma iletişiminde iletiyi oluşturan, okura sunan kişi yazar, yani kaynaktır. Yazar, çocuğun 

bilişsel gelişimi, duyuşsal dünyası, sözcük dağarcığı ve ilgi alanlarını dikkate alarak yoğun bir okuma, 

inceleme, araştırma çalışmaları sonunda büyük bir zihinsel senteze ulaşır. Bu sentez gücü yeni ürünler 

ortaya koyarak bunu diğer çocuklarla ve diğer insanlarla paylaşmak ister. Yazar tüketildikçe, yeniden 

üretmek, yeniden gelişmek isteyerek sürekli bir çalışma sürecine girer. Bu anlamda yazar, kamu görevine 
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adanmış gönüllü kişidir. O nedenle gelişmiş toplumlar, yazarları üzerinde titrerler; onları korumaya 

alırlar, çalışmaları ve üretmeleri için gerekli ortamlar sağlarlar. Bir toplumun yazarıyla okuru arasında 

önemli bir ilişki vardır. Okur, okuma eylemini sürdürerek yazarı bütünleyen insandır. Okur yazar dengesi 

bileşik kaplar dengesi gibidir. Nitelikli yazar, nitelikli kitap üretir, okurları da bu nitelikli zihinsel ürünleri 

yeniden üreterek büyürler. Böylece üst düzeyde zihinsel üretim tüketim dengesi oluşur (Güleryüz: 2003: 

123-124). 

Okuma eğitiminde öğrenci, öncelikle “Bu metni veya kitabı kim ve niçin yazdı?” sorusunu kendi 

kendine soracak araştırıcı nitelikte yetiştirilmelidir. Çocuğun metinle sağlıklı bir ilgi kurmasını 

sağlayacak olan bu sorulara aldığı inandırıcı cevaplar, okuma becerisini olumlu bir biçimde etkileyen 

faktörler arasındadır. Öğretmen okuma eğitimine başlamadan önce ustalıkla bu ön bilgileri çocuğa 

vererek onu hazırlamalı, daha sonra okumaya yönelmelidir.  Öğrenci bu soruları kendisi sorabilme ve 

karşılığını bularak okuduğu metni yargılayabilme becerisini kazanmalıdır. Metni yazan kişinin 

dünyasının, olaylara bakış açısının ve etkilendiği konuların, yazdığı metni yazış sebebini ortaya 

çıkarmasıyla birlikte metni anlama yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır (Yalçın, 2012: 65). 

Derslerde ele alınan okuma parçalarının dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesinde gerekliliği 

oranında metnin türü ve yazarı ile ilgi kurarak açıklamaya gidilmesi; fakat şair ve yazarların üslup 

özellikleri sezdirilirken tanım ve kurallara gidilmemesi gerekir. Metinlerin yazarlarıyla ilgili bilgiler, 

ortaöğretime hazırlık olduğu gibi öğrencilerin düşünce ve sanat serlerini yazarları ile bir arada 

düşünmeleri bakımından kitaplara karşı ilgilerini daha bilinçli duruma getirir; Türkçe dersinin amaçlarına 

gerçek bir yaklaşma sağlanmış olur (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 2005: 313-314). 

Sözlü edebiyatın bir ürünü olarak anonim bir nitelik sergileyen ya da yazarı hakkında yeterli bilgi 

ve belgenin olmadığı yapıtlar dışında tarihin farklı sayfalarında iz bırakmış her metnin bir yazarı vardır. 

Yazar sözcüğü Türkçe Sözlükte “Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif anlamına 

gelir ve özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir” (1998: 2418) 

olarak geçer. Karataş’a  (2004: 515) göre ise yazdıklarıyla, kaleminin gücüyle tanınan hatta onlardan elde 

ettikleriyle geçinen kalem sahibi kimselere denir. Karataş, yazar ifadesiyle aynı anlamda kullanılan 

muharrir kelimesinin zaman içinde anlam değişmesine uğrayarak bugün daha ziyade gazete ve dergilerde 

günlük ya da haftalık, aylık yazı yazan, yayın organlarında kendine bir sütun ayılmış kimseler için 

kullanıldığını ve hemen hemen köşe yazarlığı anlamında kullanıldığını belirtir. Bu kavram (1- 5. Sınıflar) 

Türkçe Öğretim Programı’nda düz yazı veya şiir türünde eserlerin meydana getirmiş bütün eser sahipleri 

için kullanılmaktadır.  Buna karşın 2006 tarihli Türkçe Öğretim Programı’nda ise yazar ve şair 

sözcüklerinin ayrımına gidilmiştir. Programlarda bu konuyla ilgili ifade, kazanım ve açıklamalara yer 

verilmiş metnin yazarını tanımaya ilişkin bilgiler okuma ve dinleme becerileriyle ilişkilendirilmiş, bu 

bilgilerin sunumunda çeşitli etkinliklerden yararlanılması gerektiği belirtilmiştir:  
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Okuma 

(K.32) Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.  

Açıklama: Öğrencilere önemli görülen yazarların kısa biyografisi ve diğer eserleri hakkında bilgi 
edinmeleri için araştırma ödevi verilebilir. (MEB, 2009: 107) 

Türkçe Öğretim Programı’nda bu konuyla ilgili kazanımlar şöyledir: 

Dinleme/İzleme 

(K.25)  Dinlediği/izlediği kişi, konu ya da metnin yazarı/ şairi hakkında bilgi edinir. (MEB, 2006: 
15) 

Okuma 

(K. 31) Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 

Açıklama: Yazarın/şairin hayatı ve yaşadığı dönemin şartlar çeşitli etkinlik (drama, canlandırma) 

ve görsel materyallerle (film, çizgi roman, resim vb.) öğrenci seviyesine uygun olarak işlenir. 

Yazarla/şairle yapılan anketlerden de yararlanılır (MEB, 2006:  26). 

Metin öğretimi yerine metinle öğrenme ilkesinin benimsendiği Yapılandırıcı yaklaşıma göre 

metin amaç olmalı, metnin derinlemesine incelenmesi ve içindeki bilgilerin öğrencilere ezberletilmesi 

yoluna gidilmemelidir. Öğrencide geliştirilecek beceriler amaç olmalı, metinler dinleme, okuma, yazma, 

konuşma, görsel okuma ve sunu gibi dil becerileri ile anlama, üzerinde düşünme, çıkarımlar yapma, 

sorgulama, değerlendirme yapma gibi zihinsel becerileri geliştirmek için kullanılmalıdır (Güneş, 2013: 

18).  Ayrıca Türkçe öğretiminde çoklu ortama dayalı bir süreç işletilmeli; bunun için çeşitli ders araç 

gereçleri sürecin ayrılmaz ögeleri olmalıdır. Bu bağlamada ders kitabı yanında, çocuk edebiyatının 

Türkçenin anlatım özelliklerini yansıtan seviyeye uygun seçkin örneklerden ve diğer öğretim araç-

gereçlerinden yararlanılarak öğrenme ortamı zenginleştirilmelidir (Ünalan, 2006:3). 

Bu çalışmada İkinci Kademe Türkçe ders kitapları metnin yazarını tanıma bağlamında 

incelenmiştir. 1- 5. Sınıflar Türkçe Öğretim Programı ile 6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Öğretim Programı 

çerçevesinde yazar sözcüğünün kavram alanı olabildiğince geniş tutulmuş ve bütün eser (şiir, deneme, 

günlük haber, bilimsel yazı vb.) sahipleri aynı kavramla ifade edilmiştir. Araştırma,  nitel araştırma 

yöntemlerinden olan doküman incelemesi modelindedir. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 

olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 

217)” Çalışmanın örneklemini 2012-2014 yılları arasında farklı yayınevlerince hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. 

Sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Kitapların bibliyografik künyeleri şöyledir: 

Başar, S. ve Zeybek Köken, S. (2014). İlköğretim Türkçe 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB 
Devlet Kitapları, Ankara. 

Bıyıklı, H. ve Öztaş Y. (2012). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Doku Yayıncılık, 
Ankara. 
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Kaplan, Ş., Yıldırım-Şen, G.  (2012). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Gizem 
Yayıncılık, Ankara. 

Şahin, D. (2013). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ada Matbaacılık, Ankara. 

Tablo 1: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 
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Birey ve 
Toplum 

Uçurtma Düz yazı Adnan Çakmakoğlu Hayır Hayır Hayır 
Pireyi Deve 
Yapmak 

“ Hamdi Topçu “ “ “ 

Öğretmenim Şiir Selma Erdem  “ “ “ 
Arkadaşım 
Sarmaşık 
(Dinleme 
Metni) 

Düz yazı Bestami Yazgan “ “ “ 

Atatürk Merhaba Asker “ E. Behnan Şapolyo “ “ “ 
Atatürk’ün 
Çalışmaları 

“ Muzaffer Erendil “ “ “ 

Atatürk’le 
Doğuş 

Şiir Süleyman Havadar “ “ “ 

Basın ve 
Atatürk 
(Dinleme 
Metni) 

Düz yazı Prof. Dr. Yücel Özkaya “ “ “ 

Sağlık ve Çevre Çöp Ev “ Miyase Sertbarut “ “ -“ 
Tırtıldan 
Kelebeğe 

“ Burcu Meltem Arık “ “ “ 

Orman 
Konuşuyor 

Şiir Tahsin Bilengil “ “ “ 

Yaşlı Kadın ile 
Meşe Ağacı 
(Dinleme 
Metni) 

Düz yazı Şevki Şen Ümit “ “ “ 

Değerlerimiz Dilim Dilim 
Güzel Dilim 

“  Miyase Sertbarut “ Evet “ 

Hacı Bektaş 
Veli 

“ Necdet Kuru “ Hayır “ 

Türkiye Şiir Adil Turhan “ “ “ 
Konuğa İkram 
(Dinleme Metni 

Düz yazı Mehmet Önder “ “ “ 

Dünya’mız ve 
Uzay 

Küçük Kar 
Tanesi 

“ Şirin Altınyüzük “ “ “ 

Uzayda Yaşam “ Alp Akoğlu “ “ “ 
Ay’da Bir 
Küçük Serçe 

Şiir Çiğdem Suna “ “ “ 

Yıldızlara 
Uzanan Asansör 
(Dinleme 

Düz yazı Sinan Erdem “ “ “ 
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Metni) 
Güzel Ülkem 
Türkiye’m 

Burada Dur “ Saim Sakaoğlu (hzl.)  (Dâhil 
edilmemiş.) 

 

Dört Mevsimde 
Dört Güzellik: 
Abant 

“ Ahmet Arslan “ Hayır “ 

Güzel Yurdum 
Türkiye’m 

Şiir M. Zeki Taşkın “ “ “ 

Isparta ve 
Güller (Dinleme 
Metni) 

Düz yazı Behçet Kemal Çağlar “ “ “ 

Yenilikler ve 
Gelişmeler 

Her Şey Bir 
Uçurtmayla 
Başladı 

Düz yazı Aslı Zülal “ “ “ 

Bir Tıkla 
Elektronik Posta 

“ Levent Daşkıran “ “ “ 

Bilgi Çağı Şiir Bestami Yazgan “ “ “ 
Kuyruklu A 
İşaretinin 
Öyküsü 
(Dinleme Metni 

Düz yazı M. Ceylan Alibeyoğlu “ “ “ 

Güzel Sanatlar Çocuk Doğru 
Söyledi 

“ Yazar belirtilmemiş. 
(Çocuk dergisinden 
alınmış.) 

 (Dâhil 
edilmemiş.) 

 

Şu Heykellere 
Bak 

“ Tuğba Can “ Hayır “ 

Sinemaya Gitme 
Günü 

Şiir Salih Mercanoğlu “ “ “ 

Ebru Sanatı 
(Dinleme 
Metni) 

Düz yazı Güneş Gürson Ilıcak “ “ “ 

 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında 8 tema ve her temada biri dinleme metni olmak üzere 4 metin yer 

almaktadır. Metinlerin 8’i şiir diğerleri ise düz yazı şeklindedir. Kitapta 28 farklı yazardan eserler 

alınmıştır.  Bu düzey için hazırlanan dokümanda Bestami Yazgan ve Miyase Sertbarut’un iki 

çalışması bulunmaktadır. Metinler “İçindekiler” bölümünde ve temanın başında yazarıyla birlikte 

verilmemiştir. Kitabın herhangi bir yerinde yazarın hayatına ve eserlerine ilişkin kısa bir tanıtım 

bulunmamaktadır. Bu düzey için hazırlanan kitapta metnin yazarını tanımaya ilişkin yönlendirme 

yalnızca Miyase Sertbarut ile ilgilidir.  Yazarla ilgili bilgiler konuşma becerisiyle 

ilişkilendirilmiştir. 

 

 

Tablo 2: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 
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Toplum Hayatı Dört Arkadaş Düz yazı Ezop Evet Hayır Hayır 
Gizli Hayırsever “ Woody Mckay 

Jr. 
“ “ “ 

Yalnız kalmak “ Şevket Rado “ “ “ 
Tavşan Suyu Manzum 

Hikâye 
Orhan Veli 
Kanık 

“ “ “ 

Atatürk Bir Haber Düz yazı Nesrin Baraz “ “ “ 
Atatürk’ün 
Hayatı 

“ Hzl. Necla 
Çoşkun vd. 

 (Dâhil 
edilmemiş.) 

 

Vatandaşlık 
Görevimiz 

“ Belirtilmemiş  (Dâhil 
edilmemiş.) 

 

Millî Tarihimiz “ Kitap Yazarı  “ Hayır “ 
Doğa ve Evren Uzay Denen O 

Yer 
“ Helen 

Sharman 
(Helin 
Şermin) 

“ “ “ 

Bir Arının 
Günlüğü 

“ Ümit Şimşek “ “ “ 

Orman  Şiir Zeki 
Tunaboylu 

“ “  

Küresel 
Sorunlar 

Düz yazı Çevre 
Bakanlığı, 
Çevre Eğitim 
ve Yayın 
Dairesi 
Başkanlığı 

(Dâhil 
edilmemiş.) 

 “ 

Duygular Artık O da Bir 
Kargaydı 

“ Avni Abdullah “ “ “ 

Mutluluğun 
Ölçüleri 

“ İlhan Selçuk “ Evet “ 

Ziyafet Sofrası “ La Fontaine “ Hayır “ 
Unutulmayan 
Hatıra 

“ Suut Kemal 
Yetkin 

“ “ “ 

Kavramlar ve 
Çağrışımlar 
 

Akkız Karakız “ Hasan Latif 
Sarıyüce 

“ “ “ 

Atasözleri  
Üzerine 

“ Ali 
Püsküllüoğlu 

“ “ “ 

İlaç “ Ünver Oral “ “ “ 
Evcik Şiir Behçet 

Necatigil 
“ “ “ 

Sevgi Yurt Sevgisi Düz yazı Edmondo De 
Amicis 

“ Evet “ 

Anne Sevgisi “ Seza Aksoy “ “ “ 
Dilim Dilim 
Güzel Dilim 

“ Miyase 
Sertbarut 

“ “ “ 
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Ev Sevgisi “ Hüseyin Cahit 
Yalçın 

“ Evet “ 

 

6. Sınıf Türkçe ders kitabında 6 tema ve her temada biri dinleme metni olmak üzere 4 metin yer 

almaktadır. Metinlerin 2’si şiir diğerleri ise düz yazı şeklindedir. Kitapta 21 farklı yazardan eserler 

alınmıştır. Bu müelliflerden 5’i yabancı diğerleri ise yerlidir. Metinler “İçindekiler” bölümünde ve 

temanın başında yazarıyla birlikte verilmiştir. Miyase Sertbarut’un “Dilim Dilim Güzel Dilim” adlı 

hikâyesi bu düzey için hazırlanan kitapta da yer almaktadır. Kitapta adı geçen yazarların hayatı ile ilgili 

kısa bir tanıtımın yer almadığı görülmektedir. Metnin yazarına ilişkin yönlendirmeler sadece İlhan 

Selçuk, Edmondo De Amicis ve Hüseyin Cahit Yalçın üzerinedir. İlhan Selçuk, Edmondo De Amicis ile 

ilgili bilgiler okuma, Hüseyin Cahit ile ilgili bilgiler ise dinleme becerisiyle ilişkilendirilmiştir. 

Tablo 3: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 

Te
m

a 

M
et

ni
n 

A
dı

 

M
et

ni
n 

tü
rü

 

M
et

ni
n 

Y
az

ar
ı 

M
et

in
 “

İç
in

de
ki

le
r”

 B
öl

üm
ün

de
 

ve
 T

em
an

ın
 B

aş
ın

da
 Y

az
ar

ıy
la

 
B

irl
ik

te
 M

i V
er

ilm
iş

? 

M
et

ni
n 

İş
le

ni
şi

nd
e 

Y
az

ar
ı 

Ta
nı

m
ay

a 
Y

ön
el

ik
 B

ilg
ile

re
 Y

er
 

V
er

ili
yo

r M
u?

 

K
ita

pt
a 

Y
az

ar
ın

 H
ay

at
ı İ

le
 İl

gi
li 

K
ıs

a 
B

ir 
Ta

nı
tım

 Y
er

 A
lıy

or
 

M
u?

 

Millî Kültür Dünyayı Güldüren 
Adam 

Düz yazı Hanife Azaklı Evet Hayır Hayır 

Anadolu’da Kilim 
Demek 

“ Mehmet 
Önder 

“ “ “ 

Bir Güreş Öyküsü “ Ülker Köksal “ “ “ 
Bilmece  “ Ünver Oral “ “ “ 

Atatürk Dil Devrimi “ Tahsin Yücel “ “ “ 
Atatürk, Sanat ve 
İnsan 

“ Ahmet 
Köklügiller 

“ “ “ 

Atatürk ve Türk 
Tiyatrosu 

“ Kemal 
Arıburnu 

“ “ “ 

Sana Borçluyuz  Şiir Cahit Külebi “ Evet “ 

Duygular Anılar İçinde Bir 
Anı 

Düz yazı Gülten 
Dayıoğlu 

“ “ “ 

Bugün Hava Güzel Şiir Cahit Sıtkı 
Tarancı 

“ Hayır “ 

Ümit  Dünyası Düz yazı Şevket Rado  “ “ 
O Konuşursa Bu 
Da Konuşur 

“ Hzl. Mehmet 
Fuat 

(Dâhil 
edilmemiş.) 

  

Okuma 
Kültürü 

Çocuk Kitaplığında 
Sabah Tartışması 

“ Mehmet 
Güler 

“ “ “ 

Kitaplarımın 
Cumhuriyetinde 

Şiir Halim 
Yağcıoğlu 

“ “ “ 

Gülnaz Ve Ödünç 
Sevinç 

Düz yazı Attilâ Şenkon  “ “ “ 
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Sözlükle 
Arkadaşlık 

“ Ali Çolak “ “ “ 

Doğa Ve 
Evren 

Yine Bahar Geldi “ Ayhan Birand “ “ “ 
7 Tane Erik Ağacı Şiir Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu 
“ “ “ 

Ulubat (Apolyont) 
Gölü 

Düz yazı Edit. Sevgi 
Mutlu 

(Dâhil 
edilmemiş.) 

  

Postal Ve Ben “ Bekir Çoşkun “ “ “ 
Sevgi İstanbul Liseli 

Küçük Hasan 
“ İsmail Bilgin “ “ “ 

Niçin Sevgi? “ Suna 
Tanaltay 

“ “ “ 

Türkçemiz Şiir Rıfat Ilgaz “ “ “ 
Anneme Mektup Düz yazı Nuray 

Bartoschek 
“ “ “ 

 

7. Sınıf Türkçe ders kitabında 6 tema ve her temada biri dinleme metni olmak üzere 4 metin yer 

almaktadır. Metinlerin 5’i şiir 19’u ise düz yazı şeklindedir. Kitapta birbirinden farklı 22 yazarın ismi 

geçmektedir. Bunların tamamı yerli müelliflerden oluşmaktadır. Metinler “İçindekiler” bölümünde ve 

temanın başında yazarıyla birlikte verilmiş. Bu düzey için hazırlanan kitapta metnin yazarını tanımaya 

ilişkin yönlendirme yalnızca Cahit Külebi ve Gülten Dayıoğlu’na yöneliktir. Cahit Külebi ile ilgili bilgiler 

dinleme, Gülten Dayıoğlu ile ilgili bilgiler ise okuma becerisiyle ilişkilendirilmiştir. Cahit Külebi adı 

geçen şairler içinde –incelenen diğer ders kitaplarındaki şairler de dâhil olmak üzere- hayatı ile ilgili 

etkinliklere yer verilen tek kişidir. 

Tablo 4: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 
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Duygular Meraklı Pandora 
Ve Konuşan 
Sandık 

Düz yazı Ahmet Ünver Hayır  Hayır 

Aşk Mektupları “ Reşat Nuri 
Güntekin 

“ Evet “ 

Kazılık Dağı’nın 
Aslanı Boğaç 
Han 

“ Atilla Dirim “ Hayır “ 

Gün Olur Şiir Orhan Veli 
Kanık 

“ “ “ 

Atatürk Atatürk 
Hakkında 
Hatıralar Ve 
Belgeler 

Düz yazı Afet İnan “ “ “ 
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Atatürk 
(Kişiliği, 
İlkeleri, 
Düşünceleri) 

“ Ahmet 
Köklügiller 

“ “ “ 

Akılcılık, Bilim, 
Eğitim 

“ Belirtilmemiş (Dâhil 
edilmemiş.) 

  

Türkiye’nin 
Jeopolitik 
Önemi 

“ Suat İlhan “ “ “ 

Gençliğe Hitabe  “ Atatürk “ Evet “ 
Doğa Ve 
Evren 

Doğa Dedi ki Şiir Sabahattin 
Kudret Aksal 

“ Hayır “ 

Güney Ve Batı 
Anadolu 
Ormanları 

Düz yazı Ayhan Atakol “ “ “ 

Dünya 
Yuvarlakmış 

“ Alp Akoğlu “ “ “ 

Sığırcık Kayası “ Hasan Kıyafet “ “ “ 
Toplum 
Hayatı 

Ceviz “ Yakup Kadri 
Karaosmaoğlu 

“ Evet “ 

Birlikte Şiir Mehmet 
Salihoğlu 

“  “ 

Çalıkuşu Düz yazı Reşat Nuri 
Güntekin 

“ Evet “ 

Saygı “ Nurullah Ataç 
 
 
 

“ Evet “ 

İletişim Tarihin Tanığı 
Yazı 

“ Gökhan Tok “ Hayır “ 

Tatlı Dil “ Şevket Rado “ “ “ 
Bayan Hardy “ Stephen Glen 

(Sitefın Gılen) 
“ “ “ 

Kurabiye Hırsızı “ Valeri Cox 
(Valeri Koks) 

“ “ “ 

Zaman Ve 
Mekân 

Çocuktum, 
Ufacıktım, Top 
Oynadım 
Acıktım 

“ Buket Uzuner “ “ “ 

Güney Amerika 
Gezi İzlenimleri 

“ Gülten Dayıoğlu “ “ “ 

Hayalinizdeki 
Oda 

“ İpek Ongun “ “ “ 

Evim Şiir Yusuf Ziya Ortaç “ “ “ 
 

8. Sınıf Türkçe ders kitabında 6 tema yer almaktadır. Atatürk teması dışında her temada biri 

dinleme metni olmak üzere 4 metin bulunmaktadır. Metinlerin 4’ü şiir 21’i ise düz yazı şeklindedir. 

Kitapta birbirinden farklı 23 yazarın ismi geçmektedir. Bunların 2’si yabancı diğerleri yerlidir.  Reşat 

Nuri Güntekin’e ait iki eser yer almaktadır. Metinler “İçindekiler” bölümünde ve temanın başında 

yazarıyla birlikte verilmemiştir. Diğer düzeylerde olduğu gibi bu düzey için hazırlanan kitapta da yazarın 

hayatına ve eserlerine ilişkin kısa bir tanıtım bulunmamaktadır. İncelenen kitapta metnin yazarını 

tanımaya ilişkin yönlendirmeler Reşat Nuri, Yakup Kadri, Atatürk, Nurullah Ataç ile sınırlıdır. Reşat 
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Nuri, Yakup Kadri ile ilgili bilgiler okuma, Nurullah Ataç ile ilgili bilgiler ise dinleme becerisiyle 

ilişkilendirilmiştir. Atatürk’ün hayatı ile ilgili bilgiler belirtilen metin aracılığıyla değil; tema içine 

dağılmış diğer metinler yoluyla verilmiştir. Bu konuda bütün dil becerilerinden yararlandığını söylemek 

mümkündür. 

 

2. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada her biri farklı düzeylere ve yayınevlerine ait olan Türkçe ders kitapları metnin 

yazarını tanıma bağlamında incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

5. Sınıf Türkçe ders kitabı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu’nda (1- 5. 

Sınıflar) belirtilen “Her yazardan en fazla üç metin seçilmelidir. (MEB: 2009: 169)  ilkesine uygundur; 

fakat buna karşın kitapta 28 farklı yazardan yalnızca 1’i ile ilgili yönlendirmelerin yapıldığı 

görülmektedir. Bu ilişkilendirme konuşma becerisi altında sıralanan kazanımlarda yer almaktadır. 

Metinlerin “İçindekiler” bölümünde ve temanın başında yazarıyla birlikte verilmediği kitapta yabancı 

yazarlara ait herhangi bir okuma parçası bulunmamaktadır. 

Diğer düzeyler için hazırlanan ders kitapları İlköğretim Türkçe Dersi  (6,7, 8. Sınıflar) Öğretim 

Programı’nda “Yıl içinde-dinleme metinleri de dâhil olmak üzere- bir yazardan ikiden fazla metin 

işlenmemelidir. Tek yazarlı ya da birden çok yazarlı ders kitaplarında yazarlar tarafından yazılan ya da 

hazırlanan metin sayısı ikiyi geçmemelidir.” (MEB, 2006: 56) ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır.   

6. Sınıf Türkçe ders kitabında 21 farklı yazardan eserler görülmektedir. Kitapta eser sahiplerinden 

3’ü ile ilgili yönlendirmeler yapılmıştır. Bu ilişkilendirme okuma ve dinleme becerileri altında sıralanan 

kazanımlarda yer almaktadır. Kitapta yabancı yazarlara ait 5 okuma parçası bulunmaktadır. Yabancı 

yazarlara yer verme bağlamında en kapsamlı kitabın bu düzey için hazırlandığını söylemek mümkündür. 

7. Sınıf Türkçe ders kitabında 22 farklı yazardan eserler bulunmasına rağmen yalnızca Cahit 

Külebi ve Gülten Dayıoğlu ile ilgili yönlendirmeler yapılmıştır. Bu ilişkilendirme okuma ve dinleme 

becerisi altında sıralanan kazanımlarda yer almaktadır. Kitapta yabancı yazarlara ait metin 

bulunmamaktadır.  

Metinlerin “İçindekiler” bölümünde ve temanın başında yazarıyla birlikte verilmediği 8. Sınıf 

Türkçe ders kitabında 23 farklı yazardan eserler alınmış; bunlardan 4 yazar ile ilgili ilişkilendirme 

yapılmıştır. Bu ilişkilendirme dört temel beceriye yöneliktir. İncelenen kitapta yabancı yazarlara ait 2 

okuma parçası bulunmaktadır. 
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Sonuç olarak incelenen kitaplarda 94 yazara ait metin bulunmasına karşın 10 kişinin hayatı ile 

ilgili yönlendirmelere yer verilmektedir. Eser sahiplerinden yalnızca 1’i şairdir. Bütün müellifler içinde 

yabancı yazarlara ayrılan oran %7,5’tir. Metinler yalnızca 2 kitapta (6. ve 7. Sınıf) “İçindekiler” 

bölümünde ve temanın başında yazarların isimleriyle birlikte verilmiştir. Hiçbir kitapta yazarların 

hayatına ve eserlerine yönelik kısa bir tanıtım yer almamaktadır. Bu konu ile ilgili kazanımlar ise daha 

çok okuma ve dinleme becerileri altında bulunmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunmak 

mümkündür: 

1. Türkçe ders kitaplarında metinler “İçindekiler” bölümünde ve temanın başında yazar 

isimleriyle birlikte verilmelidir. Bu durum metinlerin kime ait olduğunu gösterdiği gibi yazar isimlerinin 

de akılda kalmasına yardımcı olur. 

2. Metnin işlenişinde yazarları tanımaya yönelik etkinlikler yapılmalı; çalışmalar yeri geldikçe 

bütün dil becerileriyle ilişkilendirilmelidir. Ayrıca yazarın varsa diğer eserlerinden bahsedilmeli; 

kitaplarının sınıf içine getirilmesi sağlanmalıdır. Türkçe eğitiminde ders kitabı dışında farklı 

kaynaklardan yararlanılmasının çocukların ufkunu geliştireceği ve çeşitli kaynaklarla tanışmasını 

sağlayarak onlara okuma alışkanlığı kazandıracağı unutulmamalıdır. 

3. Metinler, hem yerli hem de yabancı yazarların eserlerinden seçilmelidir.  Bu durum 

öğrencilerin Türk edebiyatını yakından tanımalarını sağlayacağı gibi dünya edebiyatını tanıma konusunda 

da genel kültür bilgisini artıracaktır.  

4. Ders kitaplarında yazarların hayatını ve eserlerini tanımaya yönelik kısa bir tanıtım yazısı 

olmalıdır. Hatta mümkünse bu bilgiler adı geçen müelliflere ait bir fotoğrafla desteklenmelidir. Okuyucu-

yazar ilişkisini güçlendirecek olan bu durum, metnin kavratılması ve hatırlanması konusunda kolaylık 

sağlayacaktır.   

5. Metinler temaların kavratılmasını ve kazanımların gerçekleştirilmesini sağlayan önemli eğitim 

araçlarıdır. Bu eserleri bize kazandıran yazarların yeri geldikçe eserleriyle birlikte anılması gerekir.  
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ÖZET 

Yapılandırmacı Yaklaşımın temel kavramlarından olan Zihinde Yapılandırma; bilginin yapılandırılması 
ilkesine dayanır ve Günlük Hayatla İlişkilendirme, Atatürkçülük/ Diğer Derslerle ve Disiplinlerle İlişkilendirme ile 
Araştırma basamaklarından oluşur. Bu makalede Türkçe ders kitapları öğretme- öğrenme sürecinin üçüncü aşaması 
olan Zihinde Yapılandırma bağlamında incelenmiştir. 

Çalışma,  nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi modelindedir.  Zihinde Yapılandırmanın 
betimlemesine yönelik tespitler 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı içinde okutulması karara bağlanan 5. Sınıf Türkçe 
ders kitapları aracılığıyla elde edilmiştir. 

Araştırma sürecince bilginin günlük hayatla ilişkilendirilme türü, yöntemi; konuların ara disiplinler, diğer 
dersler ve Atatürkçülükle ilişkilendirilme durumu; araştırmanın türü, araştırmanın sunumunda kullanılan 
materyaller, sınıf içi sunumuna ilişkin tespitler ile sunum sonrası yönlendirmeler yeri geldikçe açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Zihinde Yapılandırma öğrenciyi diğer disiplin ve derslerle, araştırma etkinlikleriyle 
buluşturduğundan Türkçe dersinin dışarıya açılan bir penceresi; günlük, güncel hayatı sınıf 
ortamına taşıdığından gözlem ve deneyimlerini aktarma sürecidir. Bilginin pratiğe dönüşmesini, 
çok yönlü kullanılmasını ve kalıcı hâle gelmesini sağlayan bu sürecin daha aktif ve etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinde Yapılandırma, Günlük Hayatla İlişkilendirme, Atatürkçülük/ Diğer Derslerle 
ve Disiplinlerle İlişkilendirme, Araştırma. 

ABSTRACT 

Mind configuration is one of the basic concepts of configurative approaches: it is based on configuration of 
knowledge and includes steps association with daily life, relations with Kemalism and other lessons and disciplines. 
In this study, Turkish lecture books were analyzed by means of mind configuration which is the third level of 
learning and teaching process. 

The study is made with document analyzing method which is one of the qualitative research models. 
Detections of mind configuration were made by analyzing fifth grade Turkish lesson books which were approved by 
Ministry of National Education, Committee of Practice and Nurture in 2014-2015 Education Years. 

In the process of research, association of knowledge with daily life, it's method: association of topics with 
intermediate disciplines and Kemalism, type of research, materials used for presentation of topic, detections about in 
class presentation and after presentation guidance were tried to be explained when the time comes. 

Mind configuration, because of its binding property with other disciplines and lessons, is a window of 
Turkish lessons; because it carries life to the classroom, is a process of observation and passing the experiences. 
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This process, which transfers knowledge in to practice, usage of different ways and making it permanent, must be 
used more active and effectively.  

Key words: Mind configuration, Association with daily life, Association with Kemalism and other 
disciplines, lessons, Research  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim 

yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Çoklu zekâ ve yapılandırıcı eğitim 

yaklaşımlarının ön plana çıktığı bu çağda, eğitim sürecinde öğretmen merkezli anlayışla öğrencinin 

davranışını değiştirmek yerine; öğrenci merkezli anlayışla öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmeye ve 

bilgiyi yapılandırmaya ağırlık verilmektedir. Bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitim anlayışının 

benimsendiği bu eğitim modelinde böylelikle öğrenme sürecinde öğrenci katılımı ve öğretmen rehberliği 

esas alınmaktadır (MEB, 2004: 13-14).  

Yapılandırıcı eğitim modeliyle düşünen, anlayan, sorgulayan, bilgiyi kullanan ve sorun çözebilen 

bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel anlayışla yetişen bireylerin bilim ve teknolojideki 

gelişmelere uyum sağlayamamakla birlikte ülke kalkınmasına da katkı getiremedikleri görülmektedir. Bu 

durumu fark eden ülkeler, eğitim sistemlerini ve uygulamalarını değiştirmeye başlamışlardır. Değiştirme 

sürecinin ağırlık noktasını ise dil becerileri ve zihinsel beceriler oluşturmaktadır. Çoğu ülke dil ve zihinsel 

becerileri geliştirecek eğitim yaklaşımlarını uygulamaya koymaktadır (Güneş, 2007: 1). 2004 tarihinde 

Türk eğitim sistemine giren bu anlayış öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeyini 

dikkate alma, etkili iletişim kurma, anlam kurma, uygulama ve değerlendirme önemli kavramlardır 

(MEB, 2004: 14).  

“Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak 

çalışmalar beş aşamada ele alınmaktadır. Öğretmenler bu aşamalara dikkat ederek etkinlikleri 

uygulamalıdır.  

a. Ön bilgileri Harekete Geçirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre yeni bilgiler verilmeden önce 

öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirilmelidir. Çünkü yeni bilgiler önceden öğrenilen bilgilere dayalı 

olarak yapılandırılmaktadır. Öğrencileri yeni konuya ve bilgilere zihinsel olarak hazırlamak 

gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirici sorular sorulmalı, tahmin etme ve 

beyin fırtınası gibi çalışmalar yaptırılmalıdır.  

b. Yeni Bilgileri Anlama: Yeni bilgilerin iyi anlaşılması için öğrencilere bütün olarak sunulması, 

incelenmesi, bütün-parça ilişkilerinin kurulması ve bilginin ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir. 

Bu amaçla olayları ve düşünceleri sıralama, sınıflama, tahmin etme, ilişkilendirme, benzerlikleri ve 
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farklılıkları bulma, sebep-sonuç ilişkileri kurma, analiz-sentez yapma, özetleme ve değerlendirme gibi 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarla öğrencinin yeni bilgileri derinlemesine anlaması sağlanmalıdır.  

c. Bilgileri Yapılandırma: Yapılandırıcı yaklaşıma göre bilgilerin zihinde yapılandırılması iki 

şekilde gerçekleşmektedir. 

1. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişmiyor, zihinsel şemasına uyuyorsa kolayca 

yapılandırılmaktadır. Zihinsel şema, öğrencinin ön bilgilerine göre oluşturduğu kavram, düşünce, yargı, 

duygu, şekil gibi ögelerdir. 

2. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişiyor, zihinsel şemasına uymuyorsa bu bilgileri 

yapılandırmak için zihinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.  Bu amaçla önceden var olan zihinsel şemalar 

değiştirilmekte ya da nitelikleri yeniden düzenlenmektedir. Bu işlemler sonucunda öğrenci yeni şemalar 

oluşturarak bilgilere uyum sağlamakta ve zihninde yeni bir denge kurmaktadır. Öğrencinin bilgileri 

zihninde yapılandırması için düşünme, sorgulama, karar verme, sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. 

ç. Bilgileri Uygulama: Öğrencinin zihninde yapılandırdığı bilgileri uygulamaya aktarması kalıcı 

öğrenme için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bilgileri uygulama ortamları oluşturulmalıdır. 

Öğrenci bilginin uygulanmasını görmeli, bilgiyi uygulayarak geliştirmelidir. Bu süreçte işlevsel bilgilerin 

paylaşılması önemli olmakta ve öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır. Bu amaçla öğrenciler bilgilerini 

arkadaşlarıyla paylaşmaya yönlendirilmelidir.  

d. Bilgileri Değerlendirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrencinin bilgiyi anlaması, zihninde 

yapılandırması ve uyguladıktan sonra değerlendirmesi gerekmektedir. Değerlendirme, bilginin eksik ya 

da yanlış yönlerini, uygulamadaki durumunu, işlevselliğini, yeni ve farklı durumlara uygulanabilirliğini 

belirlemeye yönelik olmalıdır. (MEB, 2009, 147-148)” 

2004 tarihli Türkçe Öğretim Programında “Metin Aracılığıyla Öğrenme” olarak geçen ve 2009 

tarihindeki değişikliklerle birlikte “Zihinde Yapılandırma" olarak tanımlanan bu kavram öğretme-

öğrenme sürecinin üçüncü basamağını teşkil etmektedir. Programda Hazırlık, Anlama, Zihinde 

Yapılandırma, Kendini İfade Etme, Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşan öğrenme- 

öğretme sürecinin her aşamasının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği öngörülmekte ve bu sürece 

ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmektedir: 

“Bilgilerin zihinde yapılandırılması amacıyla öğrenilenlerin günlük hayatla, diğer derslerle ve ara 

disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırması için düşünme, sorgulama, kavramlaştırma, karar 

verme, sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarla öğrencilerin hem bilgileri zihinde 
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yapılandırma hem de düşünme, sorgulama, kavramlaştırma, karar verme, sorun çözme becerilerini 

geliştirme amaçlanmaktadır. Zihinde yapılandırma çalışmalarında öğretmen öğrencilere bilgiyi hazır 

vermek yerine kendilerinin yapılandırmasına yardım etmelidir. Program bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

etkinliklerin yapılmasını öngörmektedir:  

• Düşünme: Düşünceler arasında ilişki kurma, inceleme, karşılaştırma, sınıflama, sıralama, 

çıkarım yapma, değerlendirme.  

• Sorgulama: Bilgi ve kanıtları inceleme, bunların doğruluğunu ve değerini ölçme, neden ve 

sonuçları belirleme, çıkarımlarda bulunma, tartışma.  

• Kavramlaştırma:  Örnekleri tanıma, açıklama, ortak özelliklerini araştırma, sınıflama, 

aralarında ilişki kurma ve değerlendirme.  

• Karar verme: Amaç belirleme, amaca ulaşma yöntemlerini gözden geçirme, inceleme ve uygun 

olanları seçme.  

• Sorun çözme: Sorunları belirleme, tanımlama, çözüm örnekleri bulma ve uygulama.  

Yukarıdaki becerilerin geliştirilmesi amacıyla üzerinde çalışılan metnin günlük hayatla, diğer 

derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması 

gibi etkinlikler yapılmalıdır.  

a. Günlük Hayatla İlişkilendirme: 

Yapılandırıcı yaklaşıma göre metinden elde edilen bilgilerin, ön bilgilerle birleştirilerek 

yapılandırılması gerekmektedir. Bilginin aktarılması ve kalıcılığının sağlanması için öğrencinin 

öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi, ortaya konulan sorunları 

belirlemesi ve onlara farklı çözümler bulması, metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları belirlemesi, verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgulaması, 

öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması, eksik bırakılan metni tamamlaması, kitle iletişim araçlarıyla 

verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri, reklâmları vb. sorgulaması, çevresindeki sosyal olayları 

anlamlandırması ve yorumlaması, doğayı izleme, doğadaki değişimleri fark etme ve yorumlama gibi 

çalışmalar yaptırılmalıdır.  

Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı kazanımlarının günlük hayatla ilişkilendirme 

sürecine yönelik dağılımı şöyledir: 

Dinledikleri veya okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantından ve günlük hayattan örnekler verir. (1-5)  

Dinlediklerini veya okuduklarını başkalarıyla paylaşır. (1-5)  
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Dinlediklerinde veya okuduklarında ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. (3-5), (2-5)  

Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasında benzerlik ve farklılıkları belirler. (2-5)  

Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. (5)  

Dinledikleri ilgili çıkarımlar yapar. (3-5)  

Okuduklarından çıkarımlar yapar. (3-5)  

Eksik bırakılan metni tamamlar. (4-5)  

Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.(1-5  

Reklamlarda verilen mesajları sorgular. (1-5)  

Beden dilini yorumlar. (1-5)  

Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. (1-5)  

Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. (1-5) 

b. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 

Kazanımlardan hareketle metinde işlenen konuya bağlı olarak diğer derslerle veya ara 

disiplinlerle ilişkilendirme yapılmalıdır. Türkçe dersinde, diğer derslerin veya ara disiplinlerin tamamıyla 

ilişkilendirme durumu söz konusu değildir.  İlişkilendirmeler temadan ve metinden hareket edilerek 

düzenlenmeli, etkinliklerle desteklenmelidir. Etkinlikler, ilişkilendirme yapılan dersler ve ara disiplinler 

için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi hepsini kapsayacak biçimde de düzenlenebilir.  

‘Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme’ bölümünün başlığı içeriğine 

göre düzenlenmelidir. Örneğin, sadece ara disiplinlerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmışsa başlık ‘Ara 

Disiplinlerle İlişkilendirme’, diğer derslerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmış ise ‘Diğer Derslerle 

İlişkilendirme’ biçiminde olmalıdır. ‘Diğer Derslerle İlişkilendirme’ ve ‘Ara Disiplinlerle İlişkilendirme’ 

birlikte yapılmış ise başlık ‘Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme’ şeklinde olmalıdır. 

Atatürkçülük, diğer dersler ve ara disiplinlerle ilgili kazanımlarda ilişkilendirme yapılırken başlık, 

‘Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme’ şeklinde olmalıdır. Programda (2009) 

Türkçe dersi ile ilişkilendirilmesi gereken diğer dersler ile ara disiplinler şöyledir: 

Hayat Bilgisi  Afet Eğitimi  
Matematik  Girişimcilik  
Fen ve Teknoloji İnsan Hakları ve Vatandaşlık  
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Sosyal Bilgiler Kariyer Bilinci Geliştirme  
Görsel Sanatlar  Özel Eğitim  
Müzik Rehberlik ve Psikolojik Danışma  
Beden Eğitimi  Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim  

 

c. Araştırma 

Öğrenilen bilgilerden ve metinden hareketle öğrencilerle belirlenen bir konuda araştırma 

yaptırılmalıdır. Araştırmada öğrencilerden yazım kurallarına uymaları istenmelidir. Araştırma sonucu 

ulaşılan ilginç bilgilerin sınıfta diğer öğrencilerle paylaşılması sağlanmalıdır. Araştırma çalışmaları 

kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir.  Her metinde verilen araştırma önerilerinden uygun 

görülenler öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilmelidir. Her temada her öğrencinin bir araştırma 

yapması sağlanmalıdır. Bu konuyla ilgili kazanımların dağılımı şöyledir: 

Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. (1-5)  

Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. (3-5)  

Metinler arası anlam kurar. (4-5)  

Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. (1-5) (MEB, 2009: 153-163)” 

 

2. TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ZİHİNSEL YAPILANDIRMA BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ 

Çocuklar, Türkçeyi evlerinde ve yakın çevrelerinde doğal koşullar altında öğrenmeye başlarlar. 

Sözcüklerin yapıları ya da türleri, cümledeki işlevleri ve öteki dil bilgisi kuralları üzerinde hemen hemen 

hiç bilgileri yoktur. Bu durum ilköğretim okullarında başlar. Öğrenciler, Türkçeyi, günlük insan 

ilişkilerinin bir aracı olarak, daha önce ev ve çevrelerinde nasıl öğrenmeye başladılarsa ilköğretim 

okulunda da aynı biçimde öğrenmeyi sürdürmelidirler (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 2005: 9). Türkçe dersi 

bir bilgi dersi değil; dili kuralına uygun olarak kullanmasını öğreten, bireyin sağlıklı iletişim kurmasını 

sağlayan dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini kazandırmanın yanı sıra Millî Eğitim Temel 

Kanunu’nda yer alan hükümler doğrultusunda millî ve evrensel değerlere sahip, hoşgörülü, bilimsel, 

yapıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetişmeyi amaçlayan uygulamalı bir sanat dersidir. Ana 

dil öğretiminin, öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimindeki rolü ve özellikle ilköğretimde bütün 

derslerin temelini oluşturduğu düşünüldüğünde Türkçe dersinin önemi bir kez daha ortaya çıkar  (Ünalan, 

2006: 1). Günümüzde Türkçe öğretimi; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu 

ile ilgili temel becerileri geliştirmenin yanı sıra metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, 

sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak 

anlaşılmaktadır. Böylece Türkçe dersi öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme ön plana 

çıkmaktadır (MEB, 2004: 13).   
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Bu çalışmada 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı içinde okutulan iki ders kitabı zihinsel 
yapılandırma süreci bağlamında ele alınmıştır. Çalışma,  nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman 
incelemesi modelindedir. İncelenen kitapların bibliyografik künyeleri ise şöyledir: 

Başar, S. ve Zeybek Köken, S. (2014). İlköğretim Türkçe 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB 
Devlet Kitapları, Ankara. 

Müftüoğlu, A. ve Bektaş S. (2014). İlköğretim Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı 5. Sınıf, FCM 
Yayıncılık Anonim Şirketi, İstanbul. 

2.1. Günlük Hayatla İlişkilendirme 

Tablo1. İlişkilendirmenin Türü 

 MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Kendi Yaşamından Örnekler 22 16 
Günlük Hayattan Örnekler 28 32 

 

MEB tarafından hazırlanan ders kitabında 22 metinde kendi yaşamından, 28 metinde ise günlük 

hayattan örnekler verilmesi istenmiştir. Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise kendi yaşamından 

örnekler 16 metinde, günlük hayattan örnekler ise 32 metinde istenmektedir. Günlük hayatla 

ilişkilendirilme konusunda MEB tarafından hazırlanan kitapta daha dengeli bir dağılımın yer aldığı 

görülmektedir. Aşağıdaki örnekte öğrencilerin işlenilen konu ile ilgili olarak hem günlük hayattan hem de 

kendi yaşantısından örnekler verilmesi istenmiştir: 

“Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz. 

1.Yarışmalar günlük hayatımızı nasıl etkiler? 

2.Hangi yarışmalara katılmayı tercih edersiniz? Neden? (Başar ve Zeybek Köken, 2014: 37)” 

Tablo 2. İlişkilendirme Yöntemi 

 MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Soru Yoluyla 30 12 
Etkinlikler Yoluyla 10 26 
Diğer (Proje, Araştırma ödevi, yönlendirmeler vb.) 1 3 

 

İlişkilendirme yöntemi MEB tarafından hazırlanan kitapta 30 metinde soru, 10 metinde etkinlik 

ve 1 metinde ise diğer yollarla gerçekleştirilmiştir. Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise soru 

yöntemi 12, etkinliklerle ilişkilendirme 26, diğer yönlendirmeler ise 3 metinde yer almaktadır. Aşağıdaki 

örnekte günlük hayatla ilişkilendirme etkinlik yolu ile gerçekleştirilmiştir: 

“6. Etkinlik: Metinde anlatılan konuğa ikram geleneği ile günlük yaşamdaki ikram geleneğini 
karşılaştırarak aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (Başar ve Zeybek Köken, 2014: 127)” 

 

2.2. Atatürkçülük/ Diğer Derslerle ve Disiplinlerle İlişkilendirme 

Tablo 3. Atatürkçülük ile İlişkilendirme 
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Temalar MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Birey ve Toplum - - 
Atatürk 1. Metin: A(1.1.), (3.6);  

II. Metin: A(1.15),(2.8),(3.7), 
(3.12); 
 IV. Metin: A(3.13), (3.9), (3.3), 
(3.4), (3,5) 

I. Metin: A(1.1), (3.7), (1.8), 
1.14) 
II. Metin: A(4.7), (1.15), (1.20 
3.5), (3.9), (3.13) 
III. Metin: A(3.8), (3.4), (2.9), 
(2.10), (3.3), (2.12) 

Sağlık ve Çevre - - 
Değerlerimiz - - 
Dünya’mız ve Uzay - - 
Güzel Ülkem Türkiye’m - - 
Yenilikler ve Gelişmeler - - 
Güzel Sanatlar - - 

 

Konuların Atatürkçülük ile ilişkilendirilme durumu yalnızca Atatürk temasıyla ve üç metinle 

sınırlı tutulmuştur. Her temada dört metnin yer aldığı düşünüldüğünde metinlerden birinin Atatürkçülük 

ile ilişkilendirilmediğini söylemek mümkündür. 

 

Tablo 4. Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 

Ara Disiplinler MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam - 1 
Girişimcilik 4  2 
İnsan Hakları ve Vatandaşlık 1 5 
Kariyer Bilinci Geliştirme 1 1 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma - - 
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim - - 

 

MEB tarafından hazırlanan kitapta 6, özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise 9 metinde ara 

disiplinlerle ilişkilendirilme sağlanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile Spor Kültürü ve Olimpik 

Eğitim kitaplarda yer almayan ara disiplinlerdir. MEB tarafından hazırlanan kitapta Girişimcilik, Özel 

yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise İnsan Hakları ve Vatandaşlık öne çıkan ara disiplinlerdir. 

Aşağıda bu ara disiplinin yazma öğrenme alanıyla ilişkilendirildiği görülmektedir: 

“İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilek, istek ve şikâyetlerimizi yazılı olarak bildirebileceğimizi 

açıklayınız. Çöpleri ayrıştırmak için farklı çöp kutularının sokağa yerleştirilmesi için bir istek yazısı 

yazmalarını sağlayınız. Yazılan yazıları yetkililere gönderilmesi için yönlendirici olunuz.  

• İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplini “Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını 

karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.” İle Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı  (Kazanım 2.32) 

ilişkilendirilmiştir. (Müftüoğlu ve Bektaş, 2014: 149)” 

Tablo 5. Diğer Derslerle İlişkilendirme 
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Dersler MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Matematik 1 5  
Fen ve Teknoloji 6 1 
Sosyal Bilgiler 4 - 
Görsel Sanatlar 15  9 
Müzik 4 7 
Beden Eğitimi - 2 

 

MEB tarafından hazırlanan kitapta 30 metinde, özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise 24 

metinde diğer derslerle ilişkilendirilme gerçekleştirilmiştir. MEB tarafından hazırlanan kitapta Beden 

Eğitimi, özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise Sosyal Bilgiler dersi Türkçe eğitiminin 

kazanımları ile ilişkilendirilmeyen derslerdir. Görsel Sanatlar ders kitaplarında en çok ilişkilendirilen 

disiplindir. Bu durum görsel okuma/ görsel sunu alanlarını destekler niteliktedir. Aşağıdaki örnekte 

Müzik dersi ile ilgili bir ilişkilendirme yer almaktadır: 

“Müzik: Yurt sevgisi ile ilgili türküler araştırmalarını isteyiniz. Sınıfta bunlardan örnekler 
sunmasını sağlayınız. (Müftüoğlu ve Bektaş, 2014: 186)” 

2.3. Araştırma 

Tablo 6. Araştırmanın Türü 

 MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Bireysel çalışma 29 30 
Grup çalışması 15 1 

 

MEB tarafından hazırlanan kitapta 29 metinde bireysel, 15 metinde ise grup çalışmasına yer 

verilmiştir. Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise araştırma süreci daha çok bireysel çalışmalarla 

gerçekleştirilmektedir. İş birliğe dayalı öğrenmenin Yapılandırmacı yaklaşımın önemli bir kavramı 

olduğu düşünüldüğünde bu durumu bir eksiklik olarak değerlendirmek mümkündür. 

Tablo 7. Araştırmanın Sunumunda Kullanılan Materyaller 

Materyalin Türü MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Yazılı/Basılı Materyaller 32 21  
Görsel Materyaller 30 2 
İşitsel Materyaller 6 - 
Belirtilmemiş - 10 

 

MEB tarafından hazırlanan kitapta yazılı/basılı materyal 32, görsel materyal 30, işitsel materyal 

ise 6 metinde kullanılmaktadır. Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta yazılı/basılı materyal 21, 

görsel materyal ise yalnızca 2 metinde geçmektedir. Görsel okuma/görsel sunu alanlarının kazanımları 

bakımından düşünüldüğünde bu durumu bir eksiklik olarak görmek mümkündür. Diğer yandan 10 

metinde materyalin türünün belirtilmemiş olması incelenen kitabın araştırma konusunda yeterli 
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yönlendirmeyi yapamadığını gösterir. Aşağıdaki örnekte öğrencilerin araştırma ödevlerinin hazırlamaları 

sürecinde hem yazılı/basılı hem de görsel materyallerden yararlanmaları istenmiştir: 

“Öğrencilerinizden kar ile ilgili yazılmış şiirleri araştırmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizi gruplara 

ayırınız. Her gruptan derledikleri kar konulu şiirlerden en az üç tanesini kullanarak “Kar Şiirleri” isimli 

bir poster hazırlamalarını söyleyiniz. Posterlerini karlı havada çekilmiş doğa fotoğrafları ya da resimlerle 

süslemelerini ve posterlerinde yer alan şiirlerden bir tanesini ezberlemelerini; ezberledikleri şiiri 

okumalarını ve posterlerini hazırlamak için yaptıkları araştırma sürecini (Hangi kaynaklardan 

yararlandım? vb.) anlatmalarını ve posterlerini arkadaşlarına tanıtmalarını isteyiniz. (Başar ve Zeybek 

Köken, 2014: 135)” 

Tablo 8. Araştırmanın Sunulma Durumu 

 MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Araştırma sınıf içinde sunulacak. 31 30 
Araştırmanın sunumu ile ilgili bir açıklama yapılmamış. 1 1 

 

Ders kitaplarında genel olarak araştırmaların sınıf içinde sunulması istenmiştir. Yalnızca bir 

metinde araştırmanın sunumuna ilişkin bir bilgilendirmeye yer verilmemiştir.  

Tablo 9. Sunum Sonrası Yönlendirme 

 MEB Yayınları Özel Yayınevi 
Sunum sonrası yönlendirme yapılmış. 28 5 
Sunum sonrası yönlendirme yapılmamış. 4 26 

 

Sunum sonrası yönlendirme öğrencilerin araştırmaya teşvik edilmesinde, sınıf panolarının boş 

bırakılmayıp bilgilerle donatılmasında, ürün dosyasının zenginleşmesinde ve özenle kaldırılan ödevin 

ihtiyaç duyulduğunda tekrar kullanılması bakımından önemli bir yere sahiptir.  MEB tarafından 

hazırlanan kitapta 28 metinde sunum sonrası yönlendirme yapılmıştır. Bu yönlendirmeler ödevlerin sınıf 

panosuna asılması şeklindedir. Ayrıca öğrencilerden istediği çalışmaları ürün dosyasına kaldırmaları 

istenmiştir. Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta ise yalnızca 5 metinde sunum sonrası 

yönlendirmenin yapıldığı görülmektedir. Aşağıda araştırma ödevlerinin sınıf panosuna asılmasına ilişkin 

bir yönlendirme yer almaktadır: 

“ • Şair ile ilgili araştırma yapmalarını ve birkaç şiirini sınıfta okumalarını isteyiniz. 

•Araştırma sonuçlarının ve sınıfça en çok beğenilen şiirin, sınıf panosunda sergilenmesini 

sağlayınız. (Müftüoğlu ve Bektaş, 2014: 231)” 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
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“Zihinde Yapılandırma ile temel, zihinsel ve üst düzey becerilerin geliştirilmesi ve bilginin 

yapılandırılması amaçlanmaktadır. (Güneş, 2007: 327)” Günlük Hayatla İlişkilendirme, Diğer Dersler ve 

Disiplinlerle İlişkilendirme, Araştırma aşamalarından oluşan Zihinde Yapılandırma süreci öğretme-

öğrenme etkinliklerinin üçüncü basamağını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Zihinsel Yapılandırma 

kavramının Türkçe ders kitaplarındaki durumu incelenmiştir: 

Günlük hayatla ilişkilendirilme konusunda MEB tarafından hazırlanan kitapta daha dengeli bir 

dağılımın yer aldığı görülmektedir. İlişkilendirme yöntemi daha çok soru yoluyla gerçekleşmiştir. Buna 

karşın araştırma, proje gibi yönlendirmeler neredeyse yok gibidir. Ara disiplinlerle ilişkilendirilme 6 

metinde sağlanmıştır. Kitapta daha çok Girişimcilik disiplininin öne çıktığı görülmektedir.  Diğer 

derslerle ilişkilendirilme bağlamında Türkçe konularının en çok Görsel Sanatlar ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir.  Araştırmanın türü bakımından kitapta hem bireysel hem de grup çalışmalarına yer 

verilmiştir. 

Araştırmanın sunumunda kullanılan materyalin türü belirtilmiştir. Kitapta yazılı/basılı, görsel 

materyalin ağırlığı bulunmaktadır. Bu kitapta hem nicelik hem de nitelik bakımından bir zenginliğin 

olduğunu söylemek mümkündür. Sunumlar sınıf içi uygulamaları şeklindedir. Kitapta 28 metinde sunum 

sonrası yönlendirme yapılmıştır. Ödevlerin sınıf panosuna asılması ya da ürün dosyasına kaldırması bu 

uygulamaların başında gelmektedir.   

Özel yayınevi tarafından hazırlanan kitapta konuların genellikle günlük yaşamdan örneklerle 

desteklendiği görülmektedir. Bu ilişkilendirme yöntemi daha çok etkinlikler yoluyla gerçekleşmiştir. Ara 

disiplinlerle ilişkilendirilme 9 metinde sağlanmıştır. Bu kitapta İnsan Hakları ve Vatandaşlık öne çıkan 

ara disiplindir. MEB tarafından hazırlanan kitapta olduğu gibi bu eserde de Türkçe dersi en çok Görsel 

sanatlar ile ilişkilendiriliştir. Her iki kitapta da konuların Atatürkçülük ile ilişkilendirilme durumu 

yalnızca Atatürk temasıyla ve üç metinle sınırlı tutulmuştur. Ders kitabı araştırmanın türü bakımından 

incelendiğinde ise bireysel çalışmaların ağırlığı görülmektedir. Araştırmanın sunumu ile ilgili olarak 10 

metinde kullanılan materyalin türü belirtilmemiştir.  Materyal çeşitliliğinin az olduğu ve daha çok 

yazılı/basılı ögelerin kullanıldığı bu eserde sunum sonrası yönlendirme de istenilen düzeyde değildir. 

Buna karşın sunumların sınıf içinde yapılacak olması olumlu bir durumdur.  

Toparlamak gerekirse, MEB tarafından hazırlanan kitabın ilişkilendirilme türü, araştırmada 

sunum sonrası yönlendirme, materyalin çeşitliliği ve araştırmanın türü bakımından; özel yayınevi 

tarafından hazırlanan kitabın ise günlük hayatla ilişkilendirilme yöntemi ve ara disiplinler bakımından 

daha kapsamlı olduğu tespit edilmiştir. Kitaplarda genel olarak araştırma sunumlarının sınıf içinde 

gerçekleştiği, Atatürkçülük ile ilgili kazanımların Atatürk temasında toplandığı ve Görsel Sanatlar dersine 

yönelik bir ilişkilendirmenin öne çıktığı görülmüştür. Bu tespitlerden hareketle şu önerilerde bulunmak 

mümkündür. 
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1. Türkçe derslerinde konular öğrencinin hem kendi hayatından hem de günlük hayattan 

örnekler vermesine olanak sağlamalıdır. 

2. Kazanımların günlük hayatla ilişkilendirilmesinde bir değil birden fazla yöntemin varlığı 

hissedilmelidir. 

3. Konuların yeri geldikçe bütün ara disiplinler ve diğer derslerle ilişkilendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

4. Atatürkçülük konuları yalnızca Atatürk temasıyla sınırlı tutulmamalıdır. Programda yer 

alan Değerlerimiz, Güzel Ülkem Türkiye’m, Yenilikler ve Gelişmeler, Güzel Sanatlar 

gibi temalar Atatürk ile ilişkilendirilebilecek temalardır. 

5. Araştırma ödevleri hem bireysel çalışmayı hem de grup çalışmasını gerektirecek şekilde 

verilmelidir. Bireysel çalışmalar öğrencinin kendi başına iş yapabilmesini ve 

yeteneklerinin farkına vararak özgüven sahibi olmasını sağlarken; grup çalışmaları ise 

birlikte iş yapma kültürünü kazanmasını, bilgiyi paylaşmasını ve sosyal becerileri 

geliştirmesini sağlar. Araştırma ödevleri bu bakımdan öğrencilerin bireysel ve sosyal 

yönüne katkı sunan etkinliklerdir. 

6. Araştırma ödevlerinin bilgi toplama ve sunum basamakları çeşitli materyallerin 

kullanımına imkân verecek doğrultuda düzenlenmelidir. 

7. Araştırma ödevlerinin hazırlanması “kes-kopyala-yapıştır-sınıfta oku” mantığıyla 

yapılmamalıdır. Öğrenci elde ettiği verileri kendi cümleleriyle bir rapora dönüştürmelidir. 

Yazılı sunumun yazma becerisini, sözlü sunumun ise konuşma becerisini desteklediği 

unutulmamalıdır.  

8. Araştırma ödevleri bir emeğin sonucu oluşan ürünlerdir. Öğretmen çalışmaları ilgiyle 

takip etmeli, sınıf ortamını buna uygun hâle getirmeli, çalışmalardan uygun olanları sınıf 

panosuna/gazetesine veya okul gazetesine asmalıdır. Ayrıca ödevlerin daha sonra 

kullanılabileceğini belirterek ürün dosyasında muhafaza etmelerini istemelidir. 

Sonuç olarak Zihinde yapılandırma üst becerileri kazandırmayı amaçlayan bir süreç olmakla 

birlikte öğrenciyi günlük, güncel hayatla, diğer disiplin ve derslerle, araştırma etkinlikleriyle 

buluşturduğundan Türkçe dersinin dışarıya açılan bir penceresi olarak da düşünülebilir. Bilginin pratiğe 

dönüşmesini, çok yönlü kullanılmasını ve kalıcı hâle gelmesini sağlayan bu sürecin aktif ve etkili bir 

şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify Turkish EFL high school students’ attributions for success and failure. 
This study also investigated the effect of gender on the learners’ explanations for success and failure. The study was 
conducted with 31 11th graders in Private Çanakkale High School. A Likert scale questionnaire was administered 
and the results indicated that the learners who regarded themselves as successful attributed their success to internal 
factors, which is consistent with the fact that people are likely to attribute success to internal causes (Jones and 
Davies, 1965, cited in Xia, 2012). According to the students’ responses, the most effective cause of success was 
related with watching English movies and listening to English songs and the least effective factor was associated 
with difficulty of English tests. The results also indicated that the learners who perceived themselves as insufficient 
in the process of learning English attributed their failure to external factors, which is also compatible with the 
explanation that human beings display a tendency towards attributing failure to external causes. Additionally, 
according to the students’ responses the most attributed cause of failure was the testing system and the least 
attributed one was interest in learning English. It could be concluded that gender did not have a significant impact 
on the participants’ attributions for success and failure.  

Key words: attribution, attribution theory, success, failure 

 

 

INTRODUCTION 

 Since the emergence of the field of psychology, human behavior has been examined by 

psychologists as an important subject area. It is important to add that getting insight into the causes of 

behavior is as vital as observing behavior. Attribution theories contribute to this aspect by indicating how 

individuals explain causes of their behaviors and the related theories have a considerably crucial role in 

psychology. The theories of some important figures, such as Heider, Kelley, Jones and Davies, and 

Weiner act as significant facilitators both in psychology and education.  It is also important to note that 

educators started to benefit from attribution theories in the field of foreign language education in the 20th 

century despite the fact that the origin of attribution theories dates back to Aristotle’s time. Weiner’s 

theory could be particularly used in education and foreign language education as it concerns how learners 

explain the causes of their success and failure. The causes learners attribute both failure and success to 

should be examined as they are quite effective in the process of learning. For instance, when learners 

mailto:irmakturhanli@hotmail.com
mailto:bayraktarhasan@yahoo.com
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attribute their success to external factors, they may have to deal with negative emotions. Thus, 

interpreting success in a superficial way, which is a common problem in the world of education, is not 

sufficient, rather attributions of learners should be investigated. Learners’ attributions for failure are also 

quite important to be examined as a great amount of foreign language learners fail in the process, which 

could be supported by Dornyei (2005, cited in Maleki, 2014)’s claim that foreign language learners do not 

generally reach the required level of proficiency. Raising awareness of attribution theories is quite 

beneficial on both learners’ and teachers’ perspectives. When the learners’ attributions for success are 

learned, a variety of emotions that could be aroused in learners could be comprehended and by getting 

insight into the causes of failure teachers could help learners become more proficient. Comprehending 

learners’ attributions for success and failure is important particularly for teachers who work with 

teenagers as adolescence is a period where individuals have to cope with more conflicts about themselves 

and their environments. Getting insight into the causes of their success or failure is quite beneficial for the 

teachers as the attributions result in emotional consequences and affect future actions. Thus, this study 

will focus on teenagers’ attributions for success and failure. In this way whether the participants relate 

their success to internal or external factors could be discovered and learners could be led to develop 

positive feelings and become more proficient and confident in the learning process by helping them to 

attempt to make more effort which is an unstable, controllable and internal attribution. Additionally, the 

causes of their failure could be discovered and solutions to failure could be created.  

 Attribution acts as a valuable guide in the field of foreign language education; therefore, the 

outstanding attribution theories with their aspects, common and distinctive parts are presented in the 

following section.  

LITERATURE REVIEW 

The Concept of Attribution and the Relevant Theories 

Attribution, which is a general notion of social psychology, is related with how individuals 

explain the causes of their behaviors and the events. This process of explanation is not only about 

individuals’ own behaviors and the events that only they go through but also others’ behaviors and 

different events other people experience. Psychologists also explain that attribution is associated with in 

what way learners find out about themselves and impose order on unclear circumstances (Graham, 1994, 

cited in Maleki, 2014). It is also important to note here that the development of attribution theory dates 

back to Aristotle’s time. Forsterling (2001, p. 6, cited in Maleki, 2014) notes that attribution theory 

originated two thousand years ago when Aristotle differentiated a variety of kinds or classes of causes. It 

could be implied that causality which is quite helpful in understanding individuals is an important aspect 

of attribution theory in terms of psychology.  
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In spite of the fact that Aristotle’s differentiation of causes could be accepted as a crucial factor to 

comprehend the roots of attribution theory, the first concrete step in the area was taken by Fritz Heider in 

1958 by means of his proposal of attribution theory in his book of the Psychology of Interpersonal 

Relation. As Heider is accepted as the pioneer of attribution theory, it is reasonable to state the 

outstanding aspects of his theory initially. The feature of attribution which deals with the causes to which 

individuals attribute the results of their behaviors could also be stated as one of the characteristics of 

Heider’s theory. What people believe as the causes of their behaviors and events is quite essential for 

Heider. Heider (1958, cited in Gabillon, 2013) emphasized how important it is to approach common 

people’s beliefs seriously although validity of the beliefs may not be certain. Therefore, it could be 

implied that beliefs play an important role to understand human behavior according to Heider. 

Additionally, the aspect that the beliefs may not be valid could be attributed to a basic part of Heider’s 

attribution theory. Xia (2012, p. 5) notes that “one fundamental feature of Heider’s attribution theory is 

that attribution is subjective rather than factual; and the attributive factors that people try to categorize are 

the factors or causes that they believe to be reasonable, not necessarily factual.” Thus, it could be stated 

that the causes or factors people believe in may not be real but they are rather personal. Heider (1958, 

cited in Xia, 2012) classifies the factors to which individuals attribute the results of their behaviors into 

two categories: dispositional factors and situational factors. The category of dispositional factors includes 

internal factors such as ability, interest, attitude and personal characteristics. The other category of 

situational factors consists of external factors such as task difficulty and luck.  

Based on Heider’s attribution theory, Kelley (1967, cited in Maleki, 2014) developed “co 

variation principle”. This principle informs us about how people determine the causes of behavioral 

events and three criteria of distinctiveness, consistency, and consensus are used by people in the process 

(Asghari and Fatemi, 2012). Distinctiveness points to the extent to which the individual’s behavior 

changes when the relevant object is different. Consistency refers to whether the individual’s behavior is 

the same or different when he/she comes across the same object in a different circumstance. Consensus 

could be described as the extent to which the doer shows the same behavior when given the same object.  

Jones and Davies also contributed to the area by proposing inference theory (Xia, 2012). The 

theory explains how people make inferences of others’ behaviors by means of their observed actions and 

three rules that are applied in the process are presented. Non-common effect principle is the first rule. 

This principle explains that individuals attempt to find a distinctive result in the process of inferring. The 

second rule is related with if the behavior is socially desirable or not. It indicates that individuals 

generally demand results high in social desirability. The third rule is about the way people choose their 

behaviors. This rule explains that the real individual characteristics of people could be understood when 

their choices of behaviors occur in an unconstrained way.  
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Weiner’s achievement attribution theory could be stated as more relevant for the area of 

education as it indicates how individuals explain the causes of their success or failure. It could also be 

used in language education in terms of searching for the reasons of failure particularly both by learners 

and teachers. This theory could act as a guide and facilitator in solving the problem related with students’ 

insufficient performance in language learning. In this respect, it is quite important to note that learners fail 

frequently and they do not generally reach the required proficiency level in the process of language 

learning (Dornyei, 2005, cited in Maleki, 2014).  

Weiner categorizes the attributions into three dimensions of locus, stability, and controllability 

(Xia, 2012).Dimensional classifications of causal attributions are presented in Table 1.  

Table 1 Dimensional classification scheme for basic causal attributions 

Attribution                                                           Locus                Stability                Controllability       

Ability                                                                Internal                Stable                  Uncontrollable 

Effort                                                                  Internal              Unstable                Controllable 

Task difficulty                                                    External               Stable                 Uncontrollable 

Luck                                                                    External             Unstable               Uncontrollable 

From Vispoel and Austin (1995), based on Weiner (1979, cited in Thang, Gobel, Nor, Suppiah, 2011) 

As the table demonstrates, locus is related with externality or internality of the causes. The causes 

of ability and effort are internal, whereas luck and task difficulty are referred as external causes. The 

dimension of stability looks into stable or unstable nature of the causes. Ability and task difficulty are 

stable causes while effort and luck are unstable. The property of controllability indicates whether the 

causes are controllable or uncontrollable. Task difficulty, luck and ability are uncontrollable attributions. 

Yet, the cause of effort is presented as controllable.  

The nature of a variety of attributions stated above result in arousal of different feelings in human 

beings.As stated earlier, the individuals may attribute their success or failure to external or internal factors 

in terms of the dimension of locus and their feelings will be different in each situation. For instance, when 

the learner attributes the success to the internal factors, his/her self-esteem will increase. Whether the 

individuals relate their success or failure to stable or unstable factors is effective for their future hope. For 

instance, when the learners associate their failure with stable attributions they will probably be less 

hopeful for the future. Lastly, in terms of the property of controllability it is important to add that the 

learners will have positive emotions as a result of success and negative emotions as a consequence of 

failure.  
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It could be implied that the attributions have a considerable impact on individuals’ future actions. 

Comparison of Weiner’s theory with the other attribution theories reveals that this feature of affecting 

future behaviors is common in all the related theories. Another result of the comparison is that Weiner’s 

theory is distinct from the others in that it examines how the results of individuals’ own actions are 

interpreted by themselves. Yet, the other theories also indicate how people explain behaviors of each 

other. 

METHODOLOGY 

In this study, a Likert scale questionnaire developed by Xia (2012) was slightly adapted and 

administered to clarify EFL learners’ attributions for success and failure with regard to the gender of the 

participants. The research questions are presented below:  

- What are the participants’ attributions (in terms of externality and internality) for success and 

failure? 

- Are there any differences between male and female participants in terms of their attributions (in 

terms of externality and internality) for success and failure? 

The following subsections will introduce its methodology. 
 

Setting 

The study was conducted in Private Çanakkale High School in December, 2014.  The 

questionnaire was administered by taking permission from the head of English Language Department in 

Private Çanakkale High School. 

The basic ground for deciding on Private Çanakkale High School was the fact that most of the 

students have been learning English for a long time and they could rank themselves as successful or 

unsuccessful in their progress more properly. Furthermore, the distribution of the participants according 

to their gender was much more balanced. With all these compatible facets of high school, it was regarded 

as a good choice. Additionally, it should be stated that by taking the interests and attitudes of the youth 

into consideration, the questionnaire was conducted on thirty-one 11th graders in high school to learn their 

attributions for success and failure.  

 

 

Participants 
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The participants were all 11th graders in Private Çanakkale High School.  Distribution of the 

participants is presented in terms of gender and achievement rank in Table 2.  

Table 2 

Distribution of the Participants According to Gender and Achievement 

          Achievement rank                         Gender                                         Total 

                                                  Female                     Male 

             Successful ones               9                              6                                15 

          Unsuccessful ones              7                              9                                16 

                      Total                      16                             15                               31 

 

As illustrated in Table 1, the group consisted of a total number of 31 11th graders. The group of 

students who regarded themselves as successful consisted of 15 students. There were 6 male and 9 female 

participants in the successful group. The other group of participants who found themselves insufficient in 

the process of learning English included 16 participants. 9 of them were male and 7 of them were female 

learners. In two groups there were totally 16 female and 15 male participants.  

Age and period of English study are the other factors that should be taken into consideration. 

When the data were analysed in terms of these factors, it was revealed that the participants were between 

the ages of 15 and 18 and the average age was 16. Additionally, the participants’ period of English study 

was between the years of 3 and 13 and the average period of English study was found to be 8 years.  

Materials and Instrumentation 

To collect data on high school students’ attributions for success and failure, the questionnaire of 

Xia (2012) was administered. According to Xia (2012, p. 18) “the questionnaire was designed based on 

attribution theory”. Initially, the questionnaire was translated to Turkish. Next, it was back translated to 

English and lastly two English instructors gave feedback on the correctness of the statements.  

The questionnaire included four parts. In the first part, the purpose of the study and instructions 

were provided. The second part consisted of personal information of the participants. The third part 

included 19 items of explanations for success in English learning and the last part consisted of 14 items of 

causes for failure in learning English.  

Procedures for Data Collection 

At first, the approval required for the administration of the questionnaire was obtained from the 

head of English Language Department in high school.  Next, the group appropriate for the aims of the 
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study was selected and the teacher of the group was informed about the questionnaire.  The aims of the 

questionnaire were made clear to the students.  They were also asked to read the instructions and not to 

forget to fill in the personal information part. It was also stated that the questionnaire consisted of two 

main parts and it was added that one of the parts included explanations for success and the other section 

consisted of explanations for failure. The students were specifically informed that they were supposed to 

choose one of these main parts according to their own learning. They were guided to choose one of the 

related main parts by considering their scores of English tests generally. Next, the participants were 

informed about the way that must be followed while responding to the statements.  After that, time was 

set by giving 15 minutes.  The participants were observed during the conduct of the questionnaire.  

Finally, the questionnaires were collected and prepared for the analysis. 

Procedures for Data Analysis  

The data collected through the questionnaire were fed into a computer through SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Initially, the data were analyzed by means of descriptive statistics to find 

out the participants’ explanations for success and failure. Additionally, independent samples t-tests were 

conducted to investigate the differences among the students according to gender in terms of their 

attributions for success and failure.  

FINDINGS 

The first research question aimed to investigate the participants’ attributions for success and 

failure. In this respect, initially the data were analyzed to find out the causes of success reported by the 

participants who found themselves successful in the process of learning English.  

Successful learners’ attributions for success are presented in a descending order in Table 3. 

Table 3 The Participants’ Attributions for Success (N=15) 

 Min         Max        Mean         SD 

6success-internal-effort-
movies-songs  2 5 4,80 ,775 

2success-internal-interest 
in English learning  3 5 4,40 ,828 

4success-external-
affective factor towards 
teacher-fond of teacher 

 1 5 4,13 1,356 

18success-internal-
confidence and ability  2 5 3,93 ,961 

3success-external-
teacher's teaching 
method-effective 

 1 5 3,73 1,486 
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8success-internal-
language aptitude  1 5 3,67 1,047 

9success-internal-effort-
consult teacher, discuss 
with classmates 

 1 5 3,60 1,682 

15success-external-help 
from teacher  1 5 3,53 1,187 

11success-external-
learning method  1 5 3,27 1,033 

7success-external-
encouragement from 
teacher 

 1 5 3,27 1,438 

1success-internal-effort-
concentrating in class  1 5 3,20 1,146 

19success-internal-effort-
good preparation for 
exams 

 1 5 3,20 1,082 

12success-external-
English learning 
environment 

 1 5 3,13 1,302 

13success-external-luck  1 5 2,93 1,387 
14success-internal-effort-
learning new words  1 5 2,80 1,265 

17success-internal-effort-
compete with classmates 
or myself 

 1 5 2,67 1,113 

5success-internal-effort-
reading newspapers and 
magazines 

 1 5 2,40 1,121 

16success-internal-effort-
studying hard  1 5 2,33 1,175 

10success-external-
difficulty level of English 
tests-easy 
Valid (N) listwise15                       

 1 3 2,07 ,799 

         

 

As indicated in the table above, the participants reported that the top five causes of their success 

were watching English movies and listening to English songs, which are related with effort, interest in 

English learning, being fond of the teacher which is an affective factor, confidence and ability to solve the 

problems, and the teacher’s effective teaching method. It is also important to add that the attributions 

related with effort, interest, confidence and ability are internal. Additionally, the affective one which is 

about being fond of the teacher and the one concerning the teacher’s teaching method are external.   The 

causes the participants found less effective for their success were learning new words after class, 

competing with classmates or themselves, reading English newspapers and magazines, studying hard and 

difficulty level of English tests. It could be added that the causes of learning new words, competing with 

classmates and themselves, reading English newspapers and magazines, and studying hard are related 

with the attribution of effort and they are internal. The least effective cause of difficulty level of English 
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tests is external. As the related item presented that the exams were easy and the students found this cause 

least effective, it could be stated that the participants generally perceived the tests as difficult.  

The data were also analyzed to find out whether the participants attributed their success to 

internal or external factors more. 

The results indicated that the participants attributed their success to internal causes (M = 3.3636, 

SD = .62984) more than external causes (M = 3.2583, SD = .81211).   

The most effective and the least effective internal causes of success were examined according to 

the students’ responses.  

Table 4 presents the internal attributions for success in a descending order.  

Table 4The Participants’ Internal Attributions for Success (N = 15) 

 Min          Max        Mean           SD 

6success-internal-effort-
movies-songs  2 5 4,80 ,775 

2success-internal-
interest in English 
learning 

 3 5 4,40 ,828 

18success-internal-
confidence and ability  2 5 3,93 ,961 

8success-internal-
language aptitude  1 5 3,67 1,047 

9success-internal-effort-
consult teacher, discuss 
with classmates 

 1 5 3,60 1,682 

1success-internal-effort-
concentrating in class  1 5 3,20 1,146 

19success-internal-
effort-good preparation 
for exams 

 1 5 3,20 1,082 

14success-internal-
effort-learning new 
words 

 1 5 2,80 1,265 

17success-internal-
effort-compete with 
classmates or myself 

 1 5 2,67 1,113 

5success-internal-effort-
reading newspapers and 
magazines 

 1 5 2,40 1,121 

16success-internal-
effort-studying hard  1 5 2,33 1,175 

Valid (N) listwise        15 
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As illustrated in the table, the top three internal causes the participants attributed their success to 

were watching English movies and listening to English songs, which are about effort, interest in English 

learning and confidence and ability. The participants also reported that the least effective internal causes 

were competing with classmates or themselves, reading English newspapers or magazines and studying 

hard. It is important to note that the least influential internal attributions are all related with the attribution 

of effort.  

The data were also analyzed to investigate the causes of failure reported by the students who 

found themselves insufficient in the process of learning English. 

The students’ attributions for failure are provided in a descending order in Table 5.  

Table 5 

The Participants’ Attributions for Failure (N = 16) 

Min             Max          Mean          SD 

 

29failure-external-test-
testing system 
unreasonable 

 1 5 3,88 1,310 

28failure-external-
environment  1 5 3,56 1,548 

26failure-external-high 
difficulty of exams  1 5 3,38 1,544 

30failure-external-
learning method  1 5 3,38 1,586 

25failure-external-
teacher's teaching 
method-boring 

 1 5 3,31 1,662 

23failure-internal-effort-
lack of preparation for 
exams 

 1 5 3,25 1,125 

22failure-internal-effort- 
not working hard  1 5 3,00 1,265 

33failure-external-
learning method-
arrangement of schedule 

 1 5 2,94 1,389 

24failure-external-testing 
strategies-carelessness  1 5 2,94 1,289 

32failure-external-testing 
strategies- nervous in 
exams 

 1 5 2,69 1,352 

27failure-internal-
language aptitude  1 5 2,56 1,504 

31failure-external-luck  1 5 2,31 1,302 
21failure-external-help 
from teacher-teacher' bias  1 4 2,00 1,095 
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20failure-internal-English 
learning interest  1 4 1,81 ,981 

Valid N (listwise) 16     
 

As the table demonstrates, the participants reported that they attributed their failure to the causes 

of testing system which they found unreasonable, lack of appropriate English learning and using 

environment, high difficulty of exams, learning method, teacher’s teaching method  more than the others. 

The related top causes of failure are all external factors. The students’ answers revealed that they 

attributed their failure to the attributions of being nervous in exams associated with testing strategies, 

language aptitude, luck, teachers’ bias which is related with teacher assistance and English learning 

interest less than the others. It is crucial to add that the factors about testing strategies, luck and teacher 

assistance are external, while the attributions related with language aptitude and interest are internal.  

Whether the students attributed their failure to external or internal factors more was also 

investigated. 

 The data analysis demonstrated that the students attributed their failure to external causes (M = 

3.0375, SD = .58523) more than internal causes (M= 2.6563, SD = .83104).  

The most and the least attributed causes of failure among the related external attributions were 

also examined.  

The external attributions for failure are illustrated in a descending order in Table 6.  

Table 6 The Participants’ External Attributions for Failure (N = 16) 

                                                                            Min          Max        Mean               SD 

 

29failure-external-test-
testing system 
unreasonable 

 1 5 3,88 1,310 

28failure-external-
environment  1 5 3,56 1,548 

26failure-external-high 
difficulty of exams  1 5 3,38 1,544 

30failure-external-
learning method  1 5 3,38 1,586 

25failure-external-
teacher's teaching 
method-boring 

 1 5 3,31 1,662 

33failure-external-
learning method-
arrangement of schedule 

 1 5 2,94 1,389 

24failure-external-testing 
strategies-carelessness  1 5 2,94 1,289 
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32failure-external-testing 
strategies- nervous in 
exams 

 1 5 2,69 1,352 

31failure-external-luck  1 5 2,31 1,302 
21failure-external-help 
from teacher-teacher' 
bias 

 1 4 2,00 1,095 

Valid N (listwise) 16     
 

 

As indicated in the table, according to the students’ answers, the most attributed external causes 

of failure were related with testing system, environment and high difficulty of exams, while the least 

attributed ones were about being nervous in exams which is attributed to testing strategies, bad luck and 

teachers’ bias linked to teacher assistance.  

The purpose of the second research question was to examine the differences between male and 

female students in terms of their attributions for success and failure. In this respect, an independent 

samples t-test was conducted to compare the related values for male and female participants. Initially, the 

difference between male and female learners was investigated in terms of their attributions for success. 

The results indicated that the difference between female students (M = 3.4035, SD = .63812) and male 

students (M = 3.1930, SD = .75955) was slight. Additionally, there was not a significant difference 

between male and female students in terms of their attributions for success, t(13) = .581, p = .571. It is 

also important to state the difference between male and female students in terms of internality and 

externality of their attributions for success. Both female participants (M = 3.4343, SD = .63624) and male 

participants (M = 3.2576, SD = .65912) attributed their success to internal attributions more than external 

attributions.  

The distinction between male and female participants was also examined according to their 

attributions for failure. When the distinction was examined, it was found that the mean values for female 

learners (M = 2.7959, SD = .63544) and male learners (M = 3.0317, SD = .44048) were similar. The 

results also demonstrated that the difference between male and female participants was not significant in 

terms of their attributions for failure, t(14) = -.878, p = .395. Additionally, both female participants (M = 

2.9714, SD = .80356) and male participants (M = 3.0889, SD = .38873) attributed their failure to external 

causes more than internal causes.  

DISCUSSION 

The first question aimed to investigate the attributions of EFL learners of 11th graders in high 

school for success and failure. To achieve this aim, participants’ responses were taken into consideration 

with the help of descriptive statistics. Examining the results revealed the participants’ explanations for 

their success and failure in the process of learning English. It is reasonable to compare the results of the 

study with some other studies conducted on learner attributions. The results of Xia (2012)’s study 
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indicated that the top five causes of success were found to be interest, reading English newspapers and 

magazines, learning new words after class, good preparation for exams and easy English tests. Most of 

the related causes about interest and effort were internal, which showed similarity with the findings of this 

study that revealed the attributions of students for success. The top causes of success were similar in 

terms of the fact that in both studies most of them were internal; however, when the causes were 

examined as separate factors only the attribution of interest was found to be common in the findings of 

both studies. It is also important to state relevant findings of the study of Williams and Burden (1999, 

cited in Xia, 2012) who studied attributions of British students learning French. It was found that the 

learners attributed their success to sufficient efforts, language aptitude and teacher’s teaching effort. 

When the top causes of success found in this study were compared with the findings of Williams and 

Burden’s study, only the cause related with teacher’s teaching method was found to be common and two 

top causes indicated in both studies were similar in that they were related with ability and language 

aptitude. Additionally, Williams, Burden and Baharna (2001, cited in Xia, 2012) examined Bahraini 

students and the results indicated that the participants attributed their success to internal causes, which is 

compatible with the relevant finding of this study. It is also important to note the findings concerning 

learner attributions for failure. Xia (2012) reported that the top five causes of failure were found to be not 

working hard, environment, current testing system, learning methods, and teacher’s teaching method. 

Both the findings of Xia’s study and the results of this study indicated that the participants attributed their 

failure to external factors. When the top causes found in Xia’s study were compared with the relevant 

findings of this study a great amount of similarity was indicated in that four causes of testing system, 

environment, learning methods and teacher’s teaching method were common. Williams and Burden 

(1999, cited in Xia, 2012) who examined British learners studying French noted that the participants’ 

causes of failure were distractions from other subjects and attractions, insufficient help from teachers, and 

insufficient efforts. It could be added that the related findings about failure attributions do not match with 

the relevant findings of this study. Both the findings of this study and results of Williams, Burden, and 

Baharna’s study which examined Bahraini students indicated that the participants attributed their failure 

to external causes. The purpose of the second research question was to compare the attributions of female 

and male students. The findings of this study revealed no significant differences between female and male 

participants in terms of their attributions for success and failure; however, Xia (2012) indicated 

significant differences in terms of the participants’ attributes for success and failure.  

CONCLUSION 

EFL learners of 11th graders in the related school attribute their success to the factors of watching 

English movies and listening to English songs, interest in learning English and the affective factor of 

being fond of the teacher more than the other factors. They attribute their success to the causes of reading 

English newspapers and magazines, studying hard and difficulty level of English tests less than the other 
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causes. They also attribute their success to internal factors more than external factors. The participants 

who regard themselves as unsuccessful in the process of English learning attribute their failure to the 

factors of testing system, lack of appropriate learning environment in the country and difficulty of exams 

more than the other factors. They attribute their failure to bad luck, teacher’s bias related with teacher 

assistance and English learning interest less than other causes. They also attribute their failure to external 

factors more than internal factors. It is also important to add that there are not significant differences 

between female and participants both in the successful and unsuccessful groups. Both female and male 

students in the successful group attributed their success to internal factors, while both male and female 

learners in the unsuccessful group attributed their failure to external factors. As mentioned earlier, the 

success is attributed to internal causes and the failure is related to external causes by the participants. This 

finding could be generalized to be true for a great number of learners as individuals are likely to relate 

their success to internal and their failure to external causes (Jones and Davies, 1965, cited in Xia, 2012). 

Additionally, the most attributed cause of success, which is about watching English movies and listening 

to English songs, could be related to the effect of technology on teenagers. As technology has a great 

impact on most of the teenagers all over the world, the related finding about technology could be true for 

not only the participants of this study but also many teenagers in almost all parts of the world.  

IMPLICATIONS 

Whether learners attribute their success or failure to external or internal causes is an important 

point to be considered as this process of attribution affects learners’ emotions and future actions. The 

findings of this study indicate that the participants attribute their success to internal factors, which is a 

guiding clue for teachers to comprehend that the participant students could develop positive emotional 

consequences such as confidence and pride. Accordingly their future actions and attitudes towards 

learning English and other foreign languages could progress in a positive way. This estimation could be 

supported by the fact that one of the top causes of success was found to be confidence and ability. When 

other top causes of success are considered, teachers could be recommended that they could make use of 

more English movies and songs in ELT classrooms as the participants reported that this activity was the 

most effective cause for success. The top causes of being fond of the teacher and teacher’s effective 

teaching method could act as leading clues for the teacher in the progress. When the least effective causes 

of success are taken into consideration, it could be stated that they are mostly related with effort. Thus the 

learners could be encouraged to use English more both in and out of the classroom. The results of the 

study also reveal that the participants attribute their failure to external causes, which is a positive sign as 

the students’ feelings of pride and self-esteem would not decrease. When the top causes of failure are 

considered, teachers could be suggested to review their testing approach as two of the causes are related 

with testing. The least effective factor for success is also about difficulty level of exams; therefore, it 

could be suggested that teachers could attempt to change difficulty level of exams. One of the top causes 
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of failure is lack of learning methods and strategies; therefore, learners could be guided with strategy 

training. The least effective causes of failure include language aptitude, interest in English learning and 

teacher assistance which act as positive signs as it could be implied that even the participants who regard 

themselves as insufficient are hopeful and the teacher has a positive impact on them. This study could be 

beneficial for the EFL teachers of the relevant group and other EFL teachers working with teenagers in 

that they could benefit from results about learners’ attributions for success and failure. In this way, 

teachers could attempt to get insight into the causes of success and failure deeply, and teenagers could be 

led to develop positive emotional consequences and future actions.  
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APPENDIX 
 
Questionnaire of Turkish High School Students’ English Learning Attributions 
 
Dear participant,  
This questionnaire includes explanations for success and failure of English learning. Please make choice 
according to your own English learning (please choose the 1. part if you think you are successful at 
English, and choose the 2. part if you think you are unsuccessful at English). The information will be used 
for research purpose.  
 
Choose the number that is correct for you. The meanings of the numbers: 1- strongly disagree, 2- 
basically disagree, 3- average, 4- basically agree, 5- strongly agree. Please choose only one number for 
each item.  
Please complete the personal information part before answering. Thank you for your contribution. 
 
PERSONAL INFORMATION 
 

1. Gender: female/male (circle one) 
2. Class level: 9. Grade/10. Grade/ 11. Grade/12. Grade (circle one) 
3. Age: ______ 
4. How long have you been learning English? ______ 
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PART 1 
 

The statements in this part are about success of English learning. Please choose a number for each 
statement if you choose this part.  
I learn English successfully, because: 
 
  Strongly 

Disagree 
Basically 
Disagree 

Average Basically 
Agree 

Strongly 
agree 

1.  I concentrate in class.               1           2       3        4          5 

2. I am interested in English learning.            1           2       3        4          5 

3. Teacher’s teaching method is 
effective.                                                           

           1           2       3        4          5 

4. I am fond of my English teacher.                                                                                1           2       3        4          5 

5. I read English newspapers and 
magazines a lot after class.                              

           1           2       3        4          5 

6. I often watch English movies, 
listen to English songs. 

           1           2       3        4          5 

7. My teacher often encourages and 
praises me.                                                   

           1           2       3        4          5 

8. I am gifted in English learning.                                                                                    1           2       3        4          5 

9. I usually consult teacher or discuss 
with classmates when having 
questions. 

           1           2       3        4          5 

10. The exams are easy.               1           2       3        4          5 

11. I have good English learning 
strategies and methods. 

           1           2       3        4          5 

12. I have good English learning 
environment.                    

           1           2       3        4          5 

13. I have good luck in exams.             1           2       3        4          5 

14. I often learn new word after class.                  1           2       3        4          5 

15. Teachers help me a lot.              1           2       3        4          5 

16.  I study very hard.                      1           2       3        4          5 

17. I often compete with classmate or 
myself to make progress.                                

           1           2       3        4          5 

18. I have the ability to solve the 
problems in my study.   

           1           2       3        4          5 

19. I get good result in exam because I 
make good preparation for it.                                                     

           1           2       3        4          5 
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PART 2  

The statements in this part are about failure of English learning. Please choose a number for each 
statement if you choose this part.  
 

 
 

Strongly 
Disagree 

Basically 
Disagree 

Average Basically 
Agree 

Strongly 
agree 

20. I am not interested in English 
learning. 

          1          2       3         4  5   

21. Teachers have bias on me and 
consider me a low-achievement 
student. 

          1          2       3         4  5   

22. I do not work hard enough in 
English learning. 

          1          2       3         4  5   

23. The bad results of exams are 
resulted from the lack of 
preparation. 

          1          2       3         4  5   

24. The bad results of exams are 
resulted from carelessness in 
exams. 

          1          2       3         4  5   

25. Teacher’s teaching method is too 
boring. 

          1          2       3         4  5   

26. The bad results of exams are 
resulted from the high difficulty of 
exams. 

          1          2       3         4  5   

27. I do not have the aptitude for 
English learning. 

          1          2       3         4  5   

28. There lacks appropriate English 
learning and using environment in 
Turkey. 

          1          2       3         4  5   

29. The current testing system is 
unreasonable. 

          1          2       3         4  5   

30. I do not have effective learning 
strategies and learning methods. 

          1          2       3         4  5   

31. The results of exams are bad is 
because I do not have good luck. 

          1          2       3         4  5   

32. The results of exams are bad is 
because I am nervous in exams. 

          1          2       3         4  5   

33. I do not know how to make 
arrangement of learning schedule. 

          1          2       3         4  5   
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ALMANCA YAZMA BECERİSİNİN MOODLE ÖĞRENME PLATFORMU ARACILIĞIYLA 

DESTEKLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 
Doç. Dr. D. Çiğdem Ünal 

Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA 

cunal@hacettepe.edu.tr 

 
ÖZET 

Yabancı dil öğretimi alanında yeni teknolojilerin kullanılması önemli bir rol oynadığından, bu alana 
yönelik bilimsel araştırmalara duyulan ilgi de gittikçe artmaktadır. Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kullanılan 
dijital teknolojilerin sunduğu potansiyeli üniversite eğitiminden hareketle araştırmaya yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenen 24 kişilik 
öğrenci grubuna ders ortamı çerçevesinde hem geleneksel hem de harmanlanmış öğrenme (Blended Learning) 
imkânı sağlanmış ve Moodle öğrenme platformunun kullanıldığı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Öğretim yılı 
sonunda uygulamaya katılan öğrencilerle araştırmacı tarafından geliştirilen “Almanca Yazma Etkinliklerinin 
Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu anket çalışması veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu çalışmada verilerin çözümlenmesinde nicel ve nitel veri 
analizi teknikleri kullanılmıştır. “Almanca Yazma Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin 
Öğrenci Görüşleri” konulu anketin 1. ana bölümünde 2 adet kapalı uçlu soru yöneltilmiş ve öğrencilerden Yazma, 
Konuşma, Okuma, Duyma, Dilbilgisi, Kelime Bilgisi olmak üzere toplam 6 seçenekten en çok ve en az ilerleme 
kaydettiği seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Buna göre, en çok ilerleme “Yazma” becerilerine yönelik olarak 
gerçekleşmiştir. Anketin ikinci bölümünde yöneltilen altı adet açık uçlu soruya verilen yanıtlara yönelik 
gerçekleştirilen Özet İçerik Çözümlemesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre, ‘Blended Learning‘ ve Moodle 
uygulamaları özellikle yabancı dilde yazma öğretimi açısından çok olumlu karşılanmaktadır. Ancak bu güçlü 
potansiyelden yararlanabilmek için dersin etkili bir biçimde yapılandırılarak yönetimi ve öğrenme platformunun 
dersin hedeflerine yönelik olarak kullanımı şarttır. 

Anahtar Kelimeler: Blended Learning (harmanlanmış öğrenme), Moodle Öğrenme Platformu, Almanca 
Yazma Eğitimi, Moodle Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşleri. 

ABSTRACT 

As using new technologies plays an important role in the field of Foreign Language Teaching, the interest 
in the scientific studies on this field is on the increase. This study was carried out for researching the potential 
offered by digital technologies used in foreign language teaching based on university education. At a state university 
within the borders of Ankara, a group of 24 students who are learning German were provided with means of both 
traditional and Blended Learning within the learning environment, and practices were done using Moodle learning 
platform. At the end of the school year, the questionnaire study themed “Student Views Regarding Doing German 
Writing Activities in the Moodle Environment” which was developed by the researcher and the students who 
participated in the application was used as data collection tool. In this study, which was designed using descriptive 
survey model, qualitative and quantitative data analysis techniques were utilized in analyzing data. In the 1st main 
part of the questionnaire study themed “Student Views Regarding Doing German Writing Activities in the Moodle 
Environment” there were 2 close-ended questions and the students were asked to mark the choice the most and the 
least progress he or she got from among the 6 choices consisting of Writing, Speaking, Reading, Listening, 
Grammar and Vocabulary. According to this, the most progress was made in Writing skill. As a result of the content 
analysis of the answers given to the six open-ended questions at the second part of the questionnaire, Blended 
Learning and Moodle applications were receiving positive reactions especially in terms of teaching writing in 
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foreign language. However, in order to benefit from this strong potential it is compulsory to structure the course 
effectively and to use the learning platform and administration for the objectives of the course. 

Keywords: Blended Learning, Learning Management System Moodle, German writing education, 
students’ ideas for Moodle application. 

 

1. GİRİŞ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüştüğümüz ve bilgi çağı olarak adlandırılan bir çağda 

yaşadığımız gerçeği özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak kabul görmüştür. Günümüz bilgi 

toplumunda iletişim teknolojileri ve bilgisayarlar toplumsal yaşamın somut bir parçası olarak yerini 

almıştır. Özellikle 21. yüzyılın başlangıcından beri yaşamın çeşitli alanlarının yoğun bir biçimde 

medyalaştığını görmekteyiz. Bu geçiş sürecinde eğitim sistemi de köklü değişikliklere maruz kalmıştır. 

Bütün dünyada eğitim kurumları, bilgisayar destekli öğretim teknolojileri kullanmaya başlamıştır. 

Yabancı dil öğretimi alanında da yeni teknolojilerin kullanılması önemli bir rol oynadığından, bu alana 

yönelik bilimsel araştırmalara duyulan ilgi de gittikçe artmaktadır (Arslan, 2009; Launer, 2008; Rösler, 

2008; Strasser, 2010; Ünal, 2012; Würffel, 2008; Zengin & Can, 2010). 

1.1. Problem Durumu 

E-öğrenme, genel olarak dijital teknolojilerle gerçekleştirilen öğrenme ve öğretme süreçlerini 

kapsamaktadır. Blended Learning (harmanlanmış öğrenme) kavramıyla ise geleneksel ders 

uygulamalarının E-öğrenme uygulamalarıyla harmanlanması dile getirilmektedir. Blended Learning 

uygulamaları günümüzün yeni bir öğrenme ve öğretme kültürü olarak adlandırılmaktadır. Ancak alan 

yazında bu yenilikçi öğrenme biçiminde öğrenme ve öğretme süreçlerinin doğru ve etkili bir biçimde 

işlemesinin çok önemli ve gerekli olduğu vurgulanmakta ve yeni teknolojilerin işlevselliğine vurgu 

yapılmaktadır. Rösler ve Würffel’e (2010) göre Blended Learning derste bir değişiklik ya da motivasyon 

olsun diye uygulanmamalıdır: “Yeni teknolojilerin kullanılması, ancak didaktik açıdan gerekçelendirildiği 

taktirde anlam taşımaktadır” (2010: 8). Bu durumda yeni teknolojiler çerçevesinde yapılan uygulamalar, 

özellikle dersin öğretim amaçlarına yönelik, derste yapılan alıştırmalara uygun, öğrenci merkezli ve 

dersin özüne yönelik olmalıdır. 

Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde Blended Learning uygulamalarının sunduğu potansiyeli 

üniversite eğitiminden hareketle araştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle E-

Learning, Blended Learning ve öğretim yönetim sistemi kavramlarının arasındaki ilişki açıklanacak, 

ardından bir öğrenme platformu olarak Moodle ve sunduğu olanaklara değinilecektir. 

1.2. E-Öğrenme - Harmanlanmış Öğrenme - Öğrenme Platformu – Moodle 
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İngilizce ‚electronic-learning‘ sözcüğünden türemiş olan E-öğrenme, genel olarak bir şeyin dijital 

teknolojilerle öğrenilmesi veya öğretilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu ortamda oluşan tüm öğrenme 

ve öğretme süreçleri de E-öğrenme olarak nitelendirilmektedir. Web tabancı öğrenme biçiminin altında 

yatan iki temel amaç vardır: Öğrencilerin ders içeriklerine erişiminin kolaylaştırılması ve çevrim-içi 

işbirliği yapma/ iletişim kurma olanağı sağlamak (Strasser, 2010: 11). 

Blended Learning ise E-öğrenmenin bir biçimi niteliğindedir. İngilizce ‘blender’ (Türk. Mikser) 

ve ‘blend’ (Türk. Karışım, kesişim, kesişme) sözcüğünden türemiş olan bu kavram Türkçede 

‘Harmanlanmış Öğrenme’ olarak da adlandırılmaktadır. Blended Learning kavramıyla geleneksel ders 

uygulamalarının E-öğrenme uygulamalarıyla harmanlanması dile getirilmektedir. ‘Blended Learning’ 

günümüzün yeni bir öğrenme ve öğretme kültürü olarak adlandırılmaktadır. Bu öğrenme biçimimin ana 

özellikleri şöyle sıralanabilir: 

Çevrim-içi ders aşamaları ile yüz-yüze (sınıfta) yapılan ders aşamalarının sırayla birbirini takip 

etmesi 

Yüz-yüze (sınıfta) eğitim ile bilgisayar destekli eğitim biçimlerinin birbiriyle kombine ediliyor 

olması. 

Elmas ve arkadaşlarına göre «İçerik yönetim sistemleri […] katılımcı teknikler ile doküman ya da 

benzeri içeriklerin yaratılmasına ve organize edilmesine yardımcı olan yazılım sistemleridir.» (Elmas v.d. 

2008: 53). Bu sistemler öğrenme platformu (Alm. Lernplattform, İng. Learning Management System 

(LMS)/ Content Management System (CMS)) olarak da adlandırılmaktadır ve genellikle bir web 

sunucusuna kurulurlar (Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002: 24). Bugün dünyada elliden fazla sayıda 

ticari olan ve olmayan öğrenme platformu kullanılmaktadır. Bunlara bazı örnekler aşağıda verilmektedir 

(Ozan, 2008: 62): 

Ticari Olanlar İçin: ANGEL_Learning, Blackboard, Desire2Learn, eCollege, Webct, it’s learning, 

eLeaP, 

Açık Kaynak Kodlu Olanlar İçin: ATutor, ILIAS, Claroline, Docebo Suite, Dokeos , DrupalEd, 

eFront, Interact, SiteAtSchool, SyndeoCMS, Moodle, eFront, Fle3, LON-CAPA, OLAT, Sakai, 

Bodington, Drupal, eStudy, LAMS, Docebo, DotLRN, eLedge, Openelms. 

Çevik’e göre (2008), öğrenme platformları “ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali 

sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma, 

ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama, öğrenme materyallerini 

düzenleme, öğrenci ve öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden 

otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır” (Çevik, 2008: 31). Başka bir ifadeyle; “Öğrenme 
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Yönetim Sistemleri, öğrenci ile eğitim materyalleri ve öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşimi izleyen 

yöneten ve raporlayan yazılımlardır” (a.g.y.). 

Arslan (2009) ise “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Web Destekli Öğrenme Modeli 

Moodle’ın Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Etkisi – Yazma Becerisi Bağlamında Görgül Bir Çalışma” 

başlıklı doktora tezinde öğrenme platformlarının özelliklerini şöyle özetlemektedir: 

«Öğrenme platformları, ders materyallerini web teknolojisini kullanarak öğrencilere ulaştırmayı 

sağlar. Ders materyalleri zaman içerisinde güncellenebilir ve yeniden kullanıma sunulabilir. Öğrenme 

platformları öğrencilerin açılan kurslara kayıt yoluyla katılmasını, sınav ve ödevlere ulaşmasını, sınav ve 

ödevlere ilişkin dönüt almasını, öğrenme malzemelerinin değişik şekillerde paylaşılması ve tartışılmasını 

web üzerinden otomatik olarak sağlar. Ancak öğrenme platformları tek başına bir anlam taşımaz, ders 

materyallerinin ve oluşturulacak derslerin veya kursların yüz yüze eğitim programına ve müfredatına 

uyumlu şekilde yürütülmesini ve öğrencilerin bağımsız öğrenmeyi gerçekleştirme alışkanlığına sahip 

olmalarını gerektirmektedir.[…] Öğrenme Platformu, içerisinde kullanıcıların tanımlanması ve 

yönetilmesi, ders içeriklerinin yönetilmesi, ödev sistemi, sınav uygulama sistemi, öğrenci davranışlarının 

izlenmesi, öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi ve iletişim araçlarının kullanılması gibi işlevleri 

barındırır. Öğrenme platformları bir öğrencinin öğrenme süreci boyunca gerçekleştireceği tüm etkinlikleri 

barındırır ve bu etkinliklerin öğrenme sürecine katılmasına olanak tanır« (Arslan, 2009: 42). 

Dünyada en yaygın kullanılan öğrenme platformu MOODLE olarak bilinmektedir. MOODLE bir 

akronimdir: İngilizce’de «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» olarak 

adlandırılmakta, Türkçe’ye ise “Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı” olarak 

aktarılmaktadır. “Moodle internet tabanlı ders ve web sitesi oluşturmak için bir yazılım paketidir” (Elmas 

v.d., 2008: 54). Moodle yazılımı ilk 1999 yılında Avustralya’da Curtin Üniversitesi’nde Martin 

Dougiamas tarafından geliştirilmiştir ve açık kaynak kodludur. Yazılımın son sürümü resmi internet sitesi 

www.moodle.org adresinden indirilebilmektedir: “Bu yazılım PHP kodlarıyla yazılmıştır. Veri tabanında 

MySql kullanmaktadır. Mysql destekli bir web sunucusuna rahatlıkla kurulabilir.” (Çevik, 2008: 32) 

Moodle şu an 223 ülkede 70.000.000’ aşkın kayıtlı kullanıcısıyla (Moodle İstatistik, 2015) oldukça 

yaygınlaşmıştır.  

Moodle öğrenme platformunda internet tabanlı ders ve ders içeriklerinin oluşturulması temel 

hedef olarak belirtilmektedir.: „Dersler modüller halinde kurulmaktadır. Linux, Unix, Windows ve Mac 

OS X işletim sistemlerine destek vermektedir. Deneme sürümü ve yardım sistemine internet üzerinden 

anında ulaşılabilmektedir. Portal mantığıyla yönetilmektedir ve eklentiler (İng. plugins) modül şeklinde 

yüklendiği için portal yönetimi yapmış kişiler için oldukça kolay bir sistemdir“ (Elmas v.d., 2008: 54). 

Avşar’a göre “Moodle, yardımcı programlarla birlikte çalışabilmesi, geniş bir geliştirici ekip 

tarafından güncelleniyor olması gibi özelliklerinden dolayı geniş bir kitle tarafından tercih edilmektedir. 
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Eğitici ve öğrenci açısından kullanımı kolay bir ara yüze sahiptir. […] Moodle uzaktan eğitim 

uygulamalarının yanında örgün eğitime destek amaçlı harmanlanmış eğitim aracı olarak da 

kullanılabilmektedir” (Avşar, 2011:831). 

Elmas ve arkadaşlarına göre (2008), «Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar sonucunda Moodle 

öğretim yönetim sisteminin diğer sistemler arasından sahip olması gereken ve eğitsel kaliteyi artıracak 

birçok özelliği içerdiği gözlenmiştir« (Elmas v.d., 2008: 54). Moodle öğrenme platformunda kullanılan 

bazı öğrenci etkinlikleri aşağıda listelenmektedir (Çevik, 2008: 32): 

• Ödev: Öğrencilerin ödev dosyalarını ilgili ödev klasörüne yükleyebilmektedirler. 

• Tek Soruluk Anket: Moodle kullanıcılarına yönelik tek soruluk anket oluşturulabilir. 

• Bülten: Öğrencilere yönelik çevrim içi bültenler oluşturulabilir. 

• Ders: Bir konuyu dallara ayırarak etkinlikler oluşturulabilir. 

• Sınav/ Quiz: Öğrencilere yönelik çevrim içi sınav yapmak olanağı sağlar. 

• Anket: Moodle’da bulunan hazır anketleri öğrencilere sunulabilir. Sonuçlar hem 
öğrenciye hem de öğretmene yansıtılabilir. 

• Sohbet odası: Öğrenciler kendileri arasında canlı sohbetlere katılabilirler. 

• Forum: Hazırda her bir ders için bir forum açılmış durumdadır. Ayrıca her hafta için 
farklı farklı forumlarda açmak mümkündür. 

• Sözlük: Öğrenciler ve/veya öğretmenler ders içinde sözlük veya sözlükler açabilir. Bu 
sözlüğe tüm katılımcılar veri girebilir. 

• Wiki: Tüm kullanıcılara yönelik ders içinde veya dersin bütününde Wiki açılabilir. Tüm 
katılımcılar buna veri girebilir. 

• Uygulamalı Çalışma – Workshop: Ders içinde uygulamalı çalışmalar açmak mümkündür. 
Bu tür uygulamalar Öğrenciler arasında işbirliği sağlar. 

Sosyal Yapılandırmacılık interaktif bir öğrenme biçimidir ve en iyi öğrenme yolu, özgün ders 

materyalleri ve diğer öğrencilerle etkileşime girmek ve yeni materyaller oluşturmak olduğu 

düşüncesinden hareket etmektedir (Arslan, 2009: 71). Yukarıdaki etkinlik listesinden de anlaşılacağı gibi, 

Moodle sisteminin eğitim felsefesi Sosyal Yapılandırmacılık Kuramına dayanmaktadır ve Moodle sistemi 

öğrenci merkezli olarak değerlendirilebilir çünkü «Moodle fikir paylaşımı ve tartışma ortamı oluşturan 

araçlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bir başka deyişle odak bilginin aktarılmasını değil, fikir paylaşımı ve 

bilginin yapılandırılmasını sağlamaktadır« (Tekin, 2007: 34). Arslan’a göre de, “[g]ünümüzde eğitim 

teknolojilerinde oldukça popüler olan öğrenme platformları bu amaca hizmet edebilecek kapasiteye 

sahiptir Öğrenme platformlarında dersin geleneksel yöntemle işlenmesinden çok, değişik etkinliklerle 
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öğrencileri sürece katmak, öğrencilerin daha etkin olmalarına ve özgün ortamlarla gerçek iletişime 

geçerek dilin işlevsel yönünü de kullanmalarına neden olacaktır« (Arslan, 2008: 35). 

1.3. Almancanın Öğretiminde E-Öğrenme - Harmanlanmış Öğrenme - Öğrenme Platformu - 

Moodle 

Moodle öğrenme platformunun eğitim-öğretim sürecine yönelik temel özellikleri aşağıda 

özetlenmektedir: 

- Dersin organize edilmesini kolaylaştırır, 
- Bir yandan ders içerikleri sunulur (Ders malzemeleri ve içerikleri oluşturulur), 
- Diğer yandan bu ders içerikleriyle çalışılır (Etkinlikler düzenlenir ve ödevler verilir), 
- Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı sağlanır. 

Ancak Blended Learning Almanca dersinde bir değişiklik ya da motivasyon olsun diye 

uygulanmamalıdır çünkü “[y]eni teknolojilerin kullanılması, ancak didaktik açıdan gerekçelendirildiği 

taktirde anlam taşımaktadır” (Rösler & Würffel, 2010: 8). Didaktik açıdan mantıklı bir  çevrim-içi ders 

aşaması , Öğrenme etkisi açısından pozitif bir etki anlamına gelmektedir ve burada temel koşul, çevrim-

içi ödevler ve çevrim-içi aşamaların yüz yüze yapılan ders aşamalarından kopuk planlanmamasıdır 

(a.g.e.). 

Mandl (2010: 29) çevrim-içi ödev ve etkinlikleri Moodle gibi yabancı dil öğretiminde kullanılan 

sanal öğrenme ortamlarının merkezinde atan yüreğe benzetmektedir. Ona göre, öğrenciler, dili aktif 

olarak kullanmaları yönünde motive edilmeli ve görüşlerini dile getirmeleri için cesaretlendirilmeli ve 

teşvik edilmelidir. Burada asıl önemli olan ise, öğrenme platformunun kullanılıyor olması değil, nasıl 

kullanıldığıdır (a.g.y.). Bu durumda “Yabancı dil olarak Almancanın öğretiminde Blended Learning ya da 

öğrenme platformları başarılı bir biçimde nasıl kullanılabilir?” sorusunun yanıtına götüren anahtar 

kavramlar şöyle listelenebilir (Bkz. Rösler ve Würffel, 2010: 43): 

• görev temelli (task-based),  
• öğrenci merkezli, 
• bağlama yönelik, 
• gerçek yaşama dayalı,  
• işlevsel,  
• önem arz eden, 
• çeşitlilik gösteren, 
• internetin doğasına uygun, 
• iyi yapılandırılmış, 
• öğretim amaçlarına yönelik. 

 
 
 

2. GELİŞME 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1385 

Bu çalışmada konuya Alman Dili Eğitimi Programı açısından yaklaşılmakta ve Blended Learning 

uygulamalarının ampirik açıdan araştırılması gerektiği düşüncesinden hareket edilmektedir. Almanca 

yazma becerisinin Moodle öğrenme platformu aracılığıyla desteklenmesine yönelik olarak Alman Dili 

Eğitimi Programında öğrenim gören öğrencilerin görüşleri incelenmektedir. 

2.1. Amaç 

Söz konusu araştırma aşağıda listelenen sorulara yanıt bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir: 

- İnternet destekli Almanca öğretimi öğrenciler tarafından kabul görmekte midir? 

- Moodle adlı öğrenme platformunun kullanılması Almancanın öğrenilmesi sürecinde öğrencilere 

nasıl bir katkı sağlayabilir? 

- Çevrimiçi yazma etkinlikleri, Alman Dili Eğitimi çerçevesinde yazma becerisini geliştirmede 

etkili ve anlam taşıyan teknik imkânlar olarak kabul edilebilir mi? 

- Medya kullanımı becerisinin geliştirilmesi, özerk öğrenmeye olumlu yönde katkı sağlamakta 

mıdır? 

2.2. Yöntem 

Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenen 24 kişilik 

öğrenci grubuna ders ortamı çerçevesinde hem geleneksel hem de harmanlanmış öğrenme imkânı 

sağlanmış ve Moodle öğrenme platformunun kullanıldığı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Öğretim yılı 

sonunda uygulamaya katılan öğrencilerle araştırmacı tarafından geliştirilen “Almanca Yazma 

Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu anket çalışması 

veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu çalışmada verilerin 

çözümlenmesinde nicel ve nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. 

Anketin 1. ana bölümünde 2 adet kapalı uçlu soru yöneltilmiş ve öğrencilerden Yazma, Konuşma, 

Okuma, Duyma, Dilbilgisi, Kelime Bilgisi olmak üzere toplam 6 seçenekten en çok ilerleme kaydettiği 

seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Sorulara verilen yanıtlardan elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak 

hesaplanmış ve analiz edilmiştir. 

Anket çalışmasının nitel araştırma boyutunu taşıyan 2. bölümünde ise içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Mayring’e göre, içerik analizinin üç temel biçimi bulunmaktadır: 1. Özetleme, 2. 

Açımlama, 3. Yapılandırıcı içerik çözümlemesi (Mayring, 2003; Mayring, 2011: 118-120). Özet içerik 

çözümlemesinin kullanıldığı bu araştırmada açık uçlu sorulara verilen yanıtlar önceden belirlenmiş bir 

değerlendirme ölçütü aracılığıyla analiz edilmemiş ve taranan yazılı metinlerde belirli kategoriler için 

göstergelerin aranıp bulunması yoluna gidilmemiştir (Schnell, Hill ve Esser, 2005: 320). Özetleyici nitel 

içerik analizinde tümden gelim tekniğindeki gibi bir değerlendirme yapılmamış, aksine tüme varımsal 

kategoriler oluşturulmuştur (Mayring, 2011:118). Bunun nedeni, bir araştırmada toplanan verilerin içerik 
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boyutuyla ilgileniliyorsa özet içerik çözümlemesi tekniğiyle çok geniş verilerin gözle görülebilir noktalar 

altında toplanabilmesine dayanmaktadır (Mayring, 2011: 101).  

Bu çalışmada sorulan sorulardan elde edilen yanıtlar, bir diğer deyişle ‚Alıntılar‘ 

değerlendirilmiştir. Bunun için yorumlardaki, görüşlerdeki ya da tutumlardaki anlamdan yola çıkarak 

içeriksel veriler elde edilmiş ve bu veriler kategorileştirilmiştir. Özet içerik çözümlemesinde amaç 

„materyalin belirli noktalara indirgenmesidir. Bu indirgemede, ana materyalin resmini verecek şekilde 

göstergesel soyutlamalar yoluyla çekirdek içeriğe ulaşılmaya çalışılır“ (Mayring, 2011: 117). Bu işlem 

için ise ‘Genelleme’ terimi kullanılmaktadır (a.g.e.: 102). Bu Genellemeler son olarak kategorileştirilirler 

(Gugenheimer, 2005: 8) ve bu aşama da İndirgeme olarak adlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi bir tümden 

elim değil bir tüme varım söz konusudur. 

Anket çalışmasının nitel araştırma boyutunu taşıyan 2. bölümünde ise 6 adet açık uçlu soru yer 

almaktadır. Çalışma çerçevesinde özet içerik analizi yapılan söz konusu araştırma soruları aşağıdaki 

gibidir: 

1. Ders içerisinde geleneksel yöntemle düz beyaz kağıda Almanca yazı yazmak hakkındaki 

görüşleriniz/ fikirleriniz nelerdir, açıklayınız. 

2. Ders içerisinde internet üzerinden Moodle ortamında Almanca yazı yazmak hakkındaki 

görüşleriniz/ fikirleriniz nelerdir, açıklayınız. 

3. Bu dersin hem geleneksel biçimde hem de internet üzerinden Moodle ile birlikte harmanlanmış 

olarak gerçekleştirilmiş olmasına yönelik görüşleriniz nelerdir, açıklayınız. 

4. Moodle ortamında size verilmiş olan yazma çalışmaları/ etkinlikleri hakkındaki görüşleriniz 

nelerdir, açıklayınız. 

5. Sizce Almancanın daha iyi öğrenilmesi konusunda Moodle öğrenme platformunun oynadığı rol 

nedir? 

6. Ders içinde kullanılan malzeme ve materyallerin Moodle öğrenme platformunda size sunuluyor 

olmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir, açıklayınız. 

2.3. Bulgular 

“Almanca Yazma Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci 

Görüşleri” konulu anketin 1. ana bölümünde 2 adet kapalı uçlu soru yöneltilmiş ve öğrencilerden Yazma, 

Konuşma, Okuma, Duyma, Dilbilgisi, Kelime Bilgisi olmak üzere toplam 6 seçenekten en çok ve en az 

ilerleme kaydettiği seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Yukarıda değinilen araştırma sorularına yönelik 

toplanan verilerden elde edilen bulgular kısaca aşağıda özetlenmektedir. 

1. Öğrencilerin “Sizce bu derste en çok hangi alanda ilerleme kaydettiniz?” sorusuna verdiği 

yanıtlar aşağıda tablolaştırılmıştır. 
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Tablo 1. En Çok İlerleme Kaydedilen Alanların Dağılımı 

Alan f % 

Yazma 10 41,6 

Okuma 5 20,8 

Kelime Bilgisi 3 12,5 

Dilbilgisi 3 12,5 

Konuşma 2 8,3 

Duyma 1 4,1 
 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, öğrenci görüşlerine göre en çok ilerleme yazma 

becerilerine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bunu sırasıyla okuduğunu anlama becerisi, kelime bilgisi, 

dilbilgisi, konuşma ve duyduğunu anlama becerisi izlemektedir. 

2. Öğrencilerin “Sizce bu derste en az hangi alanda ilerleme kaydettiniz?” sorusuna verdiği 

yanıtlar aşağıda tablolaştırılmıştır. 

Tablo 2. En Az İlerleme Kaydedilen Alanların Dağılımı 

Alan f % 

Duyma 10 41,6 

Dilbilgisi 8 33,3 

Konuşma 5 20,8 

Kelime Bilgisi 1 4,1 

Okuma 0 0 

Yazma 0 0 
 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, öğrenci görüşlerine göre en az ilerleme “duyduğunu 

anlama” becerisine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bunu sırasıyla dilbilgisi, konuşma, kelime bilgisi, 

okuduğunu anlama becerisi ve yazma becerisi izlemektedir. Her iki tablo birbiriyle karşılaştırıldığında, 

ilerleme kaydedilen verilere yönelik büyük ölçüde bir örtüşme olduğu görülmektedir. Yazma becerisi en 

çok ilerleme kaydedilen beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmanın 2. Ana bölümde açık uçlu sorulara yönelik olarak toplanan öğrenci görüşleri 

doğrultusunda gerçekleştirilen nitel analize göre şu bulgulara ulaşılmıştır (Ayrıca bkz. Ünal, 2012): 

Tablo 3. “Geleneksel yöntemle düz beyaz kâğıda Almanca yazı yazmak” İçin Özet İçerik 
Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Kâğıda yazma alışkanlığına sahibim - Kâğıda yazma Kağıda 
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2 Kâğıda yazarak ve yanlışlarımı silip düzelterek 
çalışıyorum 

alışkanlığına sahip 
olunması, yanlışların silip 
düzelterek çalışılması, 
yazı yazmanın eğitici ve 
geliştirici bulunması. 
- Yazı yazmanın sıkıcı 
bulunması, yazı yazmanın 
çok etkili ve kalıcı 
olmadığının düşünülmesi, 
aklına yazacak bir şey 
gelmemesi, el yazısıyla 
yazmanın yazma isteğini 
azaltması. 

yazmanın 
günlük okul 
yaşamında 
yapılan 
uygulamalard
a hem olumlu 
hem olumsuz 
birtakım 
yanlarının 
bulunması. 

3 Yazı yazmayı eğitici ve geliştirici buluyorum, 
aynı zamanda sıkıcı buluyorum 

4 Çok etkili ve kalıcı olmadığını düşünüyorum 
5 Yapılan yazılı çalışmalar ders sonrasında 

kaybolabiliyor 
6 Derste acele edince aklıma yazacak bir şey 

gelmiyor 
7 El yazısıyla yazmak zor ve monoton gelebiliyor 

ve yazma isteğimi azaltıyor 

 

Örneğin bir öğrenci bu konudaki olumlu görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Geleneksel yöntemle düz beyaz kağıda yazı yazmayı benimsiyorum. Çünkü ilkokuldan beri 
alıştığımız bir usuldür.” 

Olumsuz görüş bildiren bir diğer öğrenci ise şöyle düşünmektedir:  

“Sürekli bu şekilde yazmak artık çok monoton olduğu için bazen sıkıcı oluyor ve insanda yazma 
isteği azalıyor.” 

Soru 2. “Internet üzerinden Moodle ortamında Almanca yazı yazmak”: 

 

Tablo 4. “Internet üzerinden Moodle Ortamında Almanca Yazı Yazmak” İçin Özet İçerik 
Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Kendimizi geliştirebiliriz - İnternetin 

öğrencilerin 
Almanca bilgi 
ve becerilerini 
geliştirmelerine 
katkıda 
bulunması, 
 
- Bilgisayar ve 
internetin 
faydalı 
yönlerinin 
olması, 
 
- Yazma ve 
öğrenme 
sürecine yönelik 
olarak olumlu 
fiziksel, 
öğrenme 
psikolojisine 
yönelik ve 
ruhsal 
etmenlerin 

Moodle 
ortamında 
yazı yazmanın 
günlük okul 
yaşamında 
yapılan 
uygulamalard
a pratik 
açıdan 
birtakım 
avantajlarının 
bulunması 
 

2 Yazdıklarımı sürekli silip düzeltmek zorunda kalmam 
3 Anlamadığım bir şey olduğunda hemen internetten 

bakabilirim 
4 Hem bilgisayar hem de yazma becerilerimi aynı anda 

geliştirebilirim 
5 Yazarken daha ilginç, daha eğlenceli bir ortamda olduğumu 

ve yazmanın sıkıcılığının ortadan kalktığını görüyorum 
6 Araştırmaya ve düşünmeye sevk edilerek etkili yazı 

yazabiliyorum 
7 Çalışma sırasında motive olduğum ve zevk aldığım için 

Almancamı geliştiriyorum 
8 Çağdaş bir biçimde yazılarımı düzenli bir şekilde 

koruyabiliyorum ve ulaşabiliyorum 
9 Zevkli olan ve yazma isteğimi artıran bir değişiklik olarak 

görüyorum 
10 Bir hata yapıldığında her şeyi silip baştan yazmak yerine 

gerekli olan yerleri kopyalayıp hatalarımı düzelterek 
yapıştırabiliyorum 

11 Parmak ve bilek ağrıları duymuyorum 
12 Yazmak, düşünmek, araştırmak, öğrenmek ve uygulamak 

için zaman ayırabiliyorum 
13 Çevrimiçi sözlükleri kullanarak kelime dağarcığı ve 
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dilbilgisi bakımından ilerleme kaydedebiliyorum olması. 
 

Bu konuya yönelik olarak bir öğrenci şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Moodle ortamında Almanca yazı yazmakta dilbilgimizi olumlu şekilde etkiler. Ayrıca internet 

üzerinden çalıştığımız için her an online-sözlüklerden kelimelerin yazılış biçimlerini kontrol edebiliriz. 

Öğrenciler için de internet üzerinden çalışmak daha zevkli ve eğlenceli hale gelir.” 

Tablo 5. “Dersin hem geleneksel biçimde hem de internet üzerinden Moodle ile birlikte 
harmanlanmış olarak gerçekleştirilmesi” İçin Özet İçerik Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Bu gerekli, doğru ve yeni bir yaklaşımdır - Burada hem gerekli 

hem de yeni bir 
durumun söz konusu 
olması, 
- Olumlu etkilerin 
bulunması, 
- Dersin iyi organize 
edilmesini sağlaması, 
- Zaman ve mekân 
açısından esneklik 
getirmesi, 
- Özellikle güdülenme, 
istek ve eğlence faktörü 
sayesinde daha iyi bir 
öğrenmeyi olanaklı 
kılması, 
- Özellikle araştırma ve 
tekrar etme sayesinde 
öğrenme sürecinin 
desteklenmesi. 

Blended 
Learning 
uygulamaların
ın zamansal, 
mekânsal, 
öğrenme 
psikolojisine 
yönelik, 
pedagojik ve 
yöntemsel 
açıdan faydalı 
yönlerinin 
bulunması 

2 Bu durumda olumlu biçimde etkileniyorum 
3 Dersten geri kalma ihtimalim azalıyor 
4 Doğru biçimde yönlendirilmiş oluyorum 
5 Sıkıcı olmayan, eğlenceli, zevkli ve keyifli bir 

yöntem olarak algılıyorum 
6 Motive oluyorum 
7 Bilgileri daha kolay anlayabiliyorum 
8 İstediğim an/ zaman dersle ilgili çeşitli bilgilere 

ulaşabiliyorum 
9 Yapılan çalışmalar araştırma gerektirdiği için kişisel 

gelişimi artırıyor 
10 Öğrenilenin pekişmesini sağlıyor 

11 Tekrar yapılınca daha iyi anlamak mümkün oluyor 

 

Dersin hem geleneksel biçimde hem de internet üzerinden Moodle ile birlikte harmanlanmış 

olarak gerçekleştirilmesi konusuyla ilgili bir öğrenci görüşü şu şekildedir: 

“Bu dersin monoton geçmemesini çok iyi bir şekilde sağlıyor. Hem derste hem evde, istediğimiz 

zaman işlediğimiz konuyu bir daha işleyebilmek çok iyi.” 

Tablo 6. “Moodle ortamında size verilmiş olan yazma çalışmaları/ etkinlikleri” İçin Özet İçerik 
Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Almanca düzeyim ilerliyor, dilbilgisi düzeyim 

ilerliyor, yazma becerim ve okuduğumu anlama 
becerim gelişiyor, kelime bilgim artıyor 

- Çeşitli dil 
becerilerinin 
desteklenmesi, 
- Ezbersiz ve yoruma 
dayalı bir öğrenmenin 
ve bilgilenmenin 

Moodle ile 
gerçekleştirilen 
çalışmalarda 
dersin öğretim 
hedeflerine 
ulaşılması ve 
öğrenme 

2 Yazma ve dilbilgisi kurallarına yönelik dikkatim 
artıyor 

3 Almancanın doğru kullanılmasına yönelik katkı 
sağlıyor 
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4 Yazı yazmayı teşvik eden etkinlikler var, yazmayı 
olumlu yönde etkiliyor 

olanaklı hale gelmesi, 
- Ödevlerin iyi 
organize edilmesi, 
- Öğrenen özerkliğinin 
gelişmesi, 
- Öğrenme ve çalışma 
tekniklerinin 
pekiştirilmesi, 
- Öğrenmeyi 
öğrenmek açısından 
ilerleme kaydedilmesi. 

tekniklerinin 
geliştirilmesi 
gibi iki ana 
işlevin olması. 

5 Ödevleri düzenli olarak takip edilebiliyorum 
6 Kendi başıma araştırmalar yapıyor, daha fazla 

bilgiye sahip oluyorum 
7 Yapılan çalışmalar konuyu iyi öğrenmemi/ 

anlamamı sağlıyor, nelere dikkat edilmesi gerektiği 
öğrenebiliyorum 

8 Öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırıyor, kendimi 
daha iyi ifade etmeyi öğretiyor, düşüncelerin 
aktarılmasında yardımcıdır 

9 Yalnızca bilgiye değil aynı zamanda yoruma dayalı 
çalışılıyor 

 

Bir öğrenci Moodle ortamında verilmiş olan yazma çalışmaları/ etkinlikleri konusundaki 

düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: 

“Bize verilen etkinlikler, yazma ve okuma gibi becerilerimizi geliştirdiğine inanıyorum, olumlu 

yönde ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Yaptığım ödevler beni yazmaya, kelime bilgisine 

yönelttiğinden, dolayı bu dönem bu ders benim için ekstra bir önem kazanmıştır. Ve ayrıca yazı yazmaya 

teşvik eden etkinlikler olması bunu ortaya koymuştur.” 

Tablo 7. “Moodle öğrenme platformunun oynadığı rol” İçin Özet İçerik Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Almancanın daha iyi öğrenilmesini pekiştirme 

yaparak sağlıyor 
- Almancanın öğrenilmesi 
sürecinde tekrar etmenin 
önemi, 
- Almancanın öğrenilmesi 
sürecinde iyi bir kılavuz 
olma işlevi, 
- Almancanın öğrenilmesi 
sürecine yönelik olumlu 
psikolojik etkilerin 
bulunması, 
- Öğrenen özerkliğinin 
geliştirilmesine katkı 
sağlaması, 
- Öğrencilerin bilgisayar ve 
internete yönelik olumlu 
tutum göstermesi ve ilgi 
duyuyor olması. 

Moodle 
öğrenme 
platformunun 
daha iyi 
Almanca 
öğrenilmesi 
için öğrenci 
merkezli ve 
öğrenciye 
yönelik 
işlevinin 
olması 

2 Doğru öğrenme hakkında yol gösteriyor 
3 Konuların anlaşılmasını kolaylaştırıyor 
4 Araştırıp üzerinde düşünme gibi beceriler 

kazandırıyor 
5 Öğrenilenleri kalıcı kılıyor 
6 Yazılı çalışmalardaki hataları görmemi sağlıyor 
7 Almancanın ilerlemesi konusunda duyduğum 

istek artıyor, severek öğreniyorum 
8 Öğrenme daha çekici bir hale geliyor 
9 İnternet ve bilgisayar sevenlere daha iyi bir 

öğrenme olanağı sağlıyor 
10 Görsellik ve işitsellik dikkat çekici ve kalıcılık 

sağlayıp öğrenmeyi kolaylaştırıyor 

 

Bir öğrenci, 

“Bu sistem dersi görsel, işitsel olarak destekliyor. Ve öğrenmede bunlar çok etkilidir. Öğrencinin 

dikkatini çekmeyi başardığı için öğrenmeyi kolaylaştırıyor. “ 
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diyerek Moodle öğrenme platformunun Almanca öğrenmede oynadığı rol hakkındaki görüşlerini 

dile getirmiştir. 

Tablo 8. “Malzeme ve materyallerin Moodle öğrenme platformunda sunuluyor olması” İçin Özet 
İçerik Çözümlemesi 

No. Alıntı Genelleme İndirgeme 
1 Bilgilendirici, faydalı ve Almancayı geliştirmeye 

yardımcı, motive edici olduğundan başarımı daha 
çok arttırıyor 

- Pratik açıdan 
faydalarının olması, 
- Motive edici, bilgileri 
pekiştirici ve başarıyı 
arttırıcı bir ders aracı 
olması, 
- Tekrar yapmayı 
sağlayan önemli bir 
unsur olması, 
- Dersi iyi takip etmeyi 
olanaklı kılması, 
- Derse ve ders içeriğine 
yönelik net bir bakış 
sunuyor olması. 

Çevrimiçi 
yayınlanan 
ders 
materyallerini
n öğrenmeyi 
destekleyen 
somut 
katkılarının 
bulunması 

2 Ders malzemeleri kaybetsem de Moodle öğrenme 
platformu aracılığıyla tekrar elde edilebiliyorum 

3 Evden de malzemelere ulaşma imkânı olması derste 
anlaşılmayan konulara yeniden bakma imkânı 
veriyor 

4 Konuların tekrar edilmesi yararlı oluyor çünkü bu 
sayede konuyu anlayıp anlamadığım ortaya çıkıyor 

5 Her haftaya göre konuların sıralanması düzenli 
olmasını sağladığından öğrenilenleri takip etmek 
mümkün oluyor 

6 Derse gelinmemesi durumunda kaçırılan 
malzemeler ve materyaller Moodle’dan elde 
edilebiliyor 

7 Konunun hem derste işlenip hem de tekrar edilmesi 
çok etkilidir çünkü verilen bilgiler pekiştiriliyor 

 

Örneğin bir öğrenci görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Dersin içeriği ve Moodle sisteminin içeriği aynı. İkisi de birbirini destekliyor ve öğrenciye 

olumlu yansıyor. Dersi kaçırdığın zaman sistemden konuya ilişkin bilgi alabilirsin ve ödevlere 

bakabilirsin. Bu sistemin en büyük faydası bence.” 

3. SONUÇ 

“Almanca Yazma Etkinliklerinin Moodle Ortamında Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci 

Görüşleri” konulu anket çalışmasının birinci ana bölümünden elde edilen sonuçlara göre, Yazma, 

Konuşma, Okuma, Duyma, Dilbilgisi, Kelime Bilgisi seçeneklerinden en çok ilerleme “Yazma” ve 

“Okuma” becerilerine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Anketin ikinci bölümünde yöneltilen altı adet açık 

uçlu soruya verilen yanıtlara yönelik gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular ise 

aşağıda özetlenmektedir: 

• Kağıda yazmanın günlük okul yaşamında yapılan uygulamalarda hem olumlu hem olumsuz 

birtakım yanlarının bulunması, 

• Moodle ortamında yazı yazmanın günlük okul yaşamında yapılan uygulamalarda pratik açıdan 

birtakım avantajlarının bulunması, 
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• Blended Learning uygulamalarının zamansal, mekânsal, öğrenme psikolojisine yönelik, 

pedagojik ve yöntemsel açıdan faydalı yönlerinin bulunması, 

• Moodle ile gerçekleştirilen çalışmalarda dersin öğretim hedeflerine ulaşılması ve öğrenme 

tekniklerinin geliştirilmesi gibi iki ana işlevin olması, 

• Moodle öğrenme platformunun daha iyi Almanca öğrenilmesi için öğrenci merkezli ve öğrenciye 

yönelik işlevinin olması, 

• Çevrimiçi yayınlanan ders materyallerinin öğrenmeyi destekleyen somut katkılarının bulunması.  

Öğrenci görüşlerine yönelik olarak gerçekleştirilen nicel ve nitel araştırmadan elde edilen veriler, 

Blended Learning ve Moodle uygulamalarının yabancı dil öğretimi üzerinde oldukça olumlu bir 

potansiyele sahip olduğunu göstermektedir çünkü, 

• Blended Learning yeni bir öğretme ve öğrenme kültürü niteliğindedir, 

• odağında öğrenme ve öğretme süreçleri yer alır, 

• Blended Learningin çok  çeşitli avantajları bulunmaktadır, 

• Almanca öğrenenlerin MOODLE ile desteklenmesi faydalıdır ve 

• öğrencilerin özerkliği desteklenmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Moodle Öğrenme Platformunun bütün dünyada büyük yankı bulmuş olmasının nedeni, öğrenme 

sürecini kalıcı bir biçimde destekliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Blended Learning 

uygulamalarının sahip olduğu potansiyelden yararlanmak için dersin mümkün olduğunca etkili bir 

biçimde planlanması gerekmektedir, bu da öğrenme platformunun dersin hedefleri doğrultusunda 

kullanılmasıyla olabilir. Dijital teknolojilerin kullanılması ile ilgili yeni fikirler ortaya atılırken 

Almancanın öğretiminde yaşanan sorunlara yönelik nasıl bir katkı sağlayabileceği konusu da 

değerlendirilmelidir çünkü “teknoloji kullanımına yönelik yeni fikirler yabancı dil dersine ivme 

kazandırabileceği gibi onu geriye doğru da götürebilirler” (Rösler, 2010: 1205). 

4.1. Öneriler 

Daha verimli ve modern bir yabancı dil öğretiminin gerçekleştirilmesi önemli bir zorunluluktur. 

Bu durumda Moodle gibi öğrenme platformlarının kullanımının yaygınlaştırılması için bu konuda yapılan 

bilimsel çalışmalar çeşitlendirilmeli ve detaylandırılmalıdır. Özellikle yabancı dil öğretmeni yetiştiren 

kurumlarda harmanlanmış öğrenme ve Moodle öğrenme platformu benzeri uygulamalar 

yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına öğrenme 

platformlarının didaktik açıdan doğru kullanımı öğretilmelidir çünkü bu potansiyelden yararlanabilmek 

için temel koşul, dersin etkili bir biçimde yapılandırılması ve öğrenme platformunun dersin hedeflerine 

yönelik olarak kullanılmasıdır. 
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ÖZET 

Bilimsel gelişmeler ışığında teknolojinin geldiği son nokta, her alana olduğu gibi eğitim alanına da birçok 
yenilik getirmiştir. Günümüzde neredeyse her bireyde akıllı telefon veya tablet, birçok derslikte ise akıllı tahta ve 
dijital ders materyalleri bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyle yüzlerce sayfalık sözlükler, kitaplar, gazeteler cep 
telefonlarında taşınabilmektedir ve kolayca ulaşılır olmuştur. Erişimi kolaylaşan bu uygulamalar eğitime, özellikle 
yabancı dil eğitimine de uyarlanmıştır. Bu çalışmada yabancı dil Almanca öğretiminde kullanılabilecek dijital ortam 
uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut uygulamaların yabancı dil öğretim ilkeleri açısından 
irdelendiği bu çalışma, 2014-2015 Öğretim Yılında Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü, Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Genel olarak öğrencinin 
dil seviyesine uygun uygulamaların tanıtımı yapıldıktan sonra, bu uygulamaların Almanca kelime öğretimini gerek 
alan derslerinde gerekse de seçmeli derslerde olumlu etkilediği, derslerde destekleyici materyal olarak 
kullanılabileceği, öğrencilerin ise bireysel olarak bu uygulamalardan faydalanabileceği yönünde görüşler 
belirtilmiştir. Öğretmen adaylarına, alan uzmanlarınca hazırlanan yarı yapılandırılmış, açık uçlu sorular 
yöneltilmiştir. Betimsel tarama modeliyle elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analiz teknikleriyle analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların dijital ortam uygulamalarının Almanca kelime öğretimine etkisine 
yönelik: telaffuz, yazım bilgisi ve bilgisayar okuryazarlığı şeklinde alt temalar belirlenmiştir. Sonuçlar nitel 
araştırmaların sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans yöntemi ile belirtilmiştir ve katılımcı görüşlerinden 
örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Uygulamalar, Dil Öğretimi, Kelime Haznesi, Bilgisayar Destekli Öğretim 

ABSTRACT 

In the light of recent scientific developments, utmost technology has brought many innovations to the field 
of education as in every area. Nowadays, almost every individual has smart phone or tablet, many classrooms have 
the smart boards and digital course materials. Thanks to advancing technology, hundreds of pages dictionaries, 
books, newspapers can be carried on mobile phones and has been reached easily. These easy accessible applications 
are adapted to education, especially to foreign language education. In this study, it was aimed to investigate the 
digital media application that can be used in foreign language German teaching. This study, which examined the 
current applications in terms of foreign language teaching principles, was conducted with 3rd and 4th grade students 
of Trakya University in the 2014-2015 Academic Year, Faculty of Education, Department of Foreign Language 

mailto:didemyilmaz@trakya.edu.tr
mailto:yildirimtuğlu@trakya.edu.tr


VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1396 

Education, German Education Department. After the general presentation of appropriate applications on the 
student's language level, the opinions that these applications effect positively to teaching vocabulary in the major 
area courses as well as elective courses in German, can be used as supporting material in the course and the students 
can utilise from them individually, are indicated.  Semi-structured, open-ended question forms that designed by the 
specialists in the field were asked to teacher candidate. Data that gathered with descriptive scanning model, was 
analysed by using both descriptive and content analysis techniques. As the result of the study, under the theme of 
effect of digital media applications to teach German words, pronunciation, correct writing and computer literacy 
were specified as the sub-themes. The results were presented in frequency, percentages and samples of participants’ 
views were also presented. 

Key Words: Digital Applications, Teaching Language, Vocabulary, Computer Assisted Language 
Teaching,  

 

 

 

I-GİRİŞ: 

 

Teknoloji, geldiği son nokta sayesinde insan hayatının hemen her alanında kendine yer bulmuş, 

hayatın birçok alanını kolaylaştırmış, geliştirilen mekanizmalar ve yazılımlar sayesinde uzaklar yakın 

olmuş, eskiden zor, karmaşık ve zahmetli olarak nitelendirilen birçok olgu ise günümüzde büyük ölçüde 

ortadan kalkmıştır. Geliştirilen teknoloji ile cep telefonları ve bilgisayarlar sürekli güncellenmiş ve 

insanlığa daha fazla fırsat sunmaya başlamış, cep telefonları artık sadece iletişim aracı olmaktan çıkmıştır. 

Özellikle android ve iOS işletim sistemli cep telefonları ve tablet bilgisayarlara yüklenen aplikasyonlar 

sayesinde tek dokunuşla alışveriş yapılabilmekte, dijital oyunlara, sosyal paylaşım sitelerine sağlık 

sitelerinden yemek tarifi uygulamalarına kadar her alanda birçok bilgiye kolaylıkla erişilebilmektedir. 

Hatta Tuğlu’ nun dediği gibi artık teknoloji ve internetin etki etmediği hiçbir alan kalmamıştır 

(Tuğlu,2014). Hemen her alanda kolaylık sağlayan bu uygulamalar eğitime de uyarlanmıştır. Ağca ve 

Bağcı (2013) ya göre eğitim ortamlarına getireceği katkı düşünüldüğünde, önemli bir potansiyele sahip 

olan mobil cihazlar sahip oldukları çoklu ortam becerileri sayesinde öğrenmeyi her zaman ve her yerde 

destekleyebilmektedir. Koçer ve Çevik (2012) göre ise mobil eğitim bireye yaşam boyu, farkında 

olmadan, ihtiyaç anında, zamandan ve mekândan bağımsız olarak ve yer ve şartlara göre ayarlanan bir 

öğrenme sağladığı için avantajlıdır. Mobil uygulamalar,  günümüzde bireylerin iyi bildiği ve sık 

kullandığı teknolojilerin kullanımını da içerdiği için bireyin motivasyonunu olumlu etkilemektedir. 

Öğrenmeler aşina yaşantıların üzerine kurulduğunda çok daha anlamlı olur (Tuğlu 2012).  Her alanda 

hazırlanabilen bu uygulamaların bazıları yabancı dil edinim sürecini etkileyecek ve kolaylaştıracak 

şekilde kurgulanmıştır. Uygulama marketlerinin eğitim kategorisi altındaki uygulamalar incelendiğinde 

yabancı dil edinimine yönelik aplikasyonların önemli bir orana sahip olduğu görülmektedir. (Özdemir, 

Akadal, Çelik & Reis) Binlerce sayfalık sözlükler, dergiler, gazeteler, romanlar bu uygulamalar 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1397 

yardımıyla cep telefonlarında taşınabilir olmuştur. Günden güne bu sayıdaki artış gözlemlenebilmektedir. 

23.01.2015 tarihi itibariyle “Google Play” a “Almanca” yazıp aratıldığında kelime öğretici oyunların ve 

uygulamaların yanı sıra sözlük uygulamaları, günlük konuşma kalıpları, mesleki Almanca, dilbilgisi 

konuları gibi birçok alanda 200 ü aşkın uygulama mevcuttur. Bu uygulamalar Almanca- Türkçe, Türkçe-

Almanca, Almanca-Almanca, Almanca-İngilizce gibi dil çeşitliliği de sunmaktadır. Mobil araçların sahip 

olduğu ulaşılabilirlik, kişiselleştirilebilirlik ve taşınabilirlik gibi özellikleri, öğrenciye sınıf dışı etkinlikler, 

alıştırma, tekrar, ihtiyacına anında cevap verme imkânı sunduğu için öğrencilerin dil edinimi süreçlerine 

etki edebilmekte ve öğrenciye birçok fayda sağlayabilmektedir (Ağca & Bağcı 2013). Dil edinim 

sürecinde kelimeler birçok dil bilimci tarafından dil öğretiminin en önemli unsuru olarak görülmektedir, 

çünkü yeterli kelime bilgisi olmayan öğrenciler o dili tam anlamıyla anlayamaz ve kendini yeterince ifade 

edemez. Kelime Bilgisi böylece dili oluşturan yetiler kadar okumayı, anlamayı ve konuşmayı 

anlamlandıran ve taşıyan bir ana sütün olarak değerlendirilir. Birçok araştırmacıya göre dil bilgisi 

olmadan çok az bilgi aktarılabilirken; kelime olmadan hiçbir düşünce aktarılamaz. Lewis’de bu bağlamda 

(1993) kelimelerinin dillerin çekirdeği olduğunu diğer bir deyişle kalbi olduğunu söyler. Yabancı Dil 

edinim ve ya öğrenme sürecinde kelimenin önemi öğrencilerin yanlarında dilbilgisi kitabı değil sözlük 

taşımalarından da anlaşılmaktadır. Saran ve Seferoğlu (2010)’na göre yabancı dilde dinlenileni ve 

okunanı anlama, yazılı ve sözlü olarak kendini yeterince ifade edebilme becerileri o dildeki sözcük 

dağarcığının zenginliğiyle alakalı olduğu görüşünü savunmaktadır. Yabancı dil öğrencileri ancak o 

sözcükleri doğru anlamlandırabilirlerse dili etkin kullanabilirler. 

Bellek ve öğrenme üzerine yapılan araştırmalar ise bilginin kalıcı hafızada tutulması için yoğun 

egzersizler yerine yayılmış egzersizleri önermektedir. Yani yabancı dilde öğrenilen sözcükler belirli 

aralıklarla tekrarlanmalı, farklı bağlamlarda kullanarak kalıcılığı sağlanmalıdır (Bajork 1979). Bu 

alıştırmalar sadece sınıf içi etkinlik ve yönlendirmelerle sınırlı kalmamalıdır. Koren (1999) sınıf içi 

etkinliklerin kelime öğretiminde yeterli olmadığını sınıf dışında da aktivite yapılmasının önemini 

vurgulamaktadır ve bu görüş yaygın kabul görmektedir ancak öğrenciler sınıf dışında yeterince çaba 

göstermemektedir (Baturay 2007). Bu durumun en önemli sebebi içsel motivasyon eksikliğidir ve 

motivasyonun öğrenmede önemli bir etken olduğu eğitimciler tarafından dile getirilmektedir. Çalışma bu 

anlamda motivasyona olumlu etki yapıp cep telefonlarına yüklenen uygulamalar  ile öğrenciler hızlı 

erişilebilir eğlenceli oyunlar yardımıyla kelime öğrenimini okul dışında da destekleme imkânı 

sunmaktadır. Uygulamaların alıştırma çeşitliliği ile birlikte getirdikleri başka stratejik avantajları da 

vardır. Bu da özellikle çok kaynaklı kullanım ve öğrenciye ulaşma zenginliğidir. Alan yazınında sözcük 

öğretimi için sözcüğün bildirdiği varlığın kendisinin ya da resminin gösterilmesi ön görülen yöntemler 

arasındadır (Saran & Seferoğlu). Gene Peeck (1993) görsel araçların herhangi bir öğrenme durumunda 

çok önemli olduğunun altını çizmiştir. Karp (2002) ’in da vurguladığı üzere dil öğreniminde görsel ve 

işitsel materyallerin kullanılması gerekmektedir. Çünkü yapılan araştırmalar görsel ve işitsel olarak 

desteklenmiş çalışmaların öğrenmeyi daha kalıcı olduğunu göstermektedir. Anlamı daha da anlaşılır 
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kılmak ve sözcük öğrenmeye katkıda bulunmak için görsel araçlarla zenginleştirilmiş araçlar dikkatli 

seçilmeli ve öğrenme ortamına dâhil edilmelidir. Bu çalışmanın amacı; bireyde zaten var olan cep 

telefonlarına yüklenen, zamandan ve mekândan bağımsız olarak kullanılabildiği için bireye cazip gelen, 

öğretilecek kelimeyi görsel-işitsel materyallerle destekleyen bu uygulamaların yabancı dilde kelime 

öğrenimine etkisinin tespit edilmesi, bireyin ders içi ve dışı dilsel aktivitelerinde ihtiyacına daha hızlı 

cevap bulmasını kolaylaştıracak bu uygulamalar sayesinde otonom öğrenmesinin desteklenmesidir.  

II-YÖNTEM: 

Dijital ortam uygulamalarının Almanca kelime öğretimine etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu 

çalışma betimsel tarama modelinde desenlemiştir. Betimsel tarama modelindeki araştırmalar var olan 

durumu tespit etmeye yönelik araştırmalardır. Benimsenen nitel araştırmaların durum çalışmaları var olan 

durumun derinlemesine ve nedensellik ilişkisi kurarak çalışılmasına olanak sağlamaktadır (Yıldırım, A. 

ve Şimşek, H., 2008). Araştırma 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya 

36 gönüllü Almanca Öğretmeni adayı katılmıştır. Play Store ‘ da mevcut Almanca uygulamalar: Doğru 

kullanım, Doğru artikel kullanımı, Doğru Yazılım, Doğru telaffuz, Dil seviyesine uygunluk, Yönergelerin 

dili, Destekleyici görsel öğelerin kullanımı, Gerektirdiği hafıza, Ücret ve İnternet bağlantısı acısından 

alan uzmanlarınca irdelenmiş, ücretsiz ve internet gerektirmeyen 10 uygulama seçilmiştir. Seçilen 

uygulamalar ve bazı özellikleri sırasıyla şöyledir: a) Fun Easy Learn German: 6000 kelimeyi öğretmeyi 

hedefleyen bu uygulamada kelimeler görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiştir. Öğretilecek kelimeler 

15 konu başlığı altında toplanmış, her başlığın kendi alt başlıkları oluşturulmuştur. Kelimeler artikelleri 

ile birlikte verilmiştir. Alt konu başlığının her birinde kelimeler “Sözlük” bölümünde verilmiş, “Resim 

Bulma”, “Kelime Seçme”, “Dinleme-Seçme”, “Kelime Eşleştirme”, “Dinleme-Yazma” ve “Kelime 

Yazma” şeklinde alıştırma olanağı sunulmuştur. Öğrenci bölümlerdeki görevleri tamamladıkça puan 

kazanmaktadır. b) Clothes in German: sadece kıyafetler konusuyla ilgili 69 kelimeyi öğretmeyi 

amaçlayan bu uygulama farklı 10 konu başlığı ile ilgili uygulamalara yönlendirmesi bakımından 

önemlidir. 3 farklı seviyede kelime ve alıştırma imkânı sunulmaktadır. Artikeli ile birlikte öğretilen 

kelimeler görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiştir. Alıştırmalar çoktan seçmeli soru tekniğiyle 

yapılandırılmıştır. c) Almanca Fiiller: 1500 den fazla fiil alfabetik sıraya göre dizimlenmiş, Türkçe 

karşılıkları verilmiş ve 3 farklı kipte 14 farklı zamana ve şahıs zamirlerine göre çekimi verilmiştir. 

Kelimelerin ortaç ve emir kipi hallerine de yer verilmiştir. Bu uygulama neredeyse hem fiiller sözlüğü 

hem de dilbilgisi kitabı niteliğindedir. d) German Irregular Verbs:  Daha çok oyun içeren bu 

uygulamada fiiller çekimli halde verilmekte ve bireyden bu çekimlerin hangi zamana göre çekimlendiğini 

bulmasını istemektedir. Oyunda en fazla 4 kez yanlış yapma hakkı olduğu için öğrenci motivasyonu 

açısından önemlidir, oyun özellikleri olumlu güdüleme yapmaktadır. e) Easy German:  1000 den fazla 

kelime öğretimi için hazırlanmış bu uygulamada kelimeler artikeller ve örnek cümleler şeklinde 
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verilmiştir. Kelimelerin öğretimi işitsel öğelerle desteklenmiştir. Alıştırmalar, “Eşleştirme”, “Çoktan 

Seçmeli (Almanca-Türkçe)”, “Boşluk Tamamlama”, “Cümle Kurma” şeklindedir. Sorular 5 farklı 

seviyeye göre şekillenmiştir. f) Learn German: 25 konu başlığı altında yaklaşık 4000 kelime öğretimi 

hedeflenen bu uygulamada kelime öğretimi görsel ve işitsel öğelerle desteklenmiştir. Alıştırmalar, 

“Kelime Bulma” ve “Kelime Yazma” şeklinde alıştırma imkânı sunmaktadır. Soruların cevaplanmasında 

sürenin önemli olması öğrencinin kendini değerlendirmesi açısından önemlidir. g) Learn German Lite: 

Bu uygulama ile 550 kelimenin 21 konu başlığı altında öğretilmesi amaçlanmıştır. Kelimeler artikelleri ve 

çoğul halde kullanımları ile birlikte verilmiştir. Öğretilen kelimeler görsel ve işitsel materyallerle 

zenginleştirilmiştir. Alıştırmalar 2 farklı seviyede çoktan seçmeli 4 seçenekli ve 6 seçenekli olarak 

hazırlanmıştır. h) A B C German: 22 konu başlığı altında yaklaşık 500 kelime öğretilen bu uygulamada 

kelimeler görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiştir. Alıştırmalar çoktan seçmeli sorular ve “kelime 

yazma” şeklindedir. Uygulama erken yaş için uygundur. Yönergelerin de Almanca olması önemlidir. ı) 

Lingling Deutsch: Yaklaşık 200 kelime öğretilen bu uygulamada kelimeler artikelleri ile birlikte 

verilmiştir. Uygulama genel olarak sadece soru içermektedir. Belirli bir puana ulaştıktan sonra eğlenceli 

başka bir üst etaba geçip yine puan toplayan birey daha ileri seviye etaplara geçebilir. Soruları 

cevaplamada süre önemlidir. Uygulama daha ziyade erken yaşta yabancı dil öğrenenler için uygundur. 

Öğretmen adayları bunları daha sonra erken yaş yabancı dil eğitiminde kullanabilirler. i) Der Die Das: 

Yaklaşık 17 bin kelime kapasitesi ile bu uygulama sözlük işlevi de görmektedir. Kelimelerin anlamları, 

artikelleri ve çekimleri verilmiştir. Merak edilen kelimeler arama butonundan bulunabilir. Alıştırmalar üç 

seviye şeklindedir. Artikellerin genel olarak nerde kullanıldığına dair bilgiler de vermektedir, ancak bu 

bilgiler İngilizce ve internet gerektirmektedir. Genel olarak bu uygulamaların teknik ve kullanım 

özelliklerini içeren bilgiler öğretmen adaylarına aktarılmış, bu uygulamaları kendilerinin de kullanmaları 

ve değerlendirme yapmaları istenmiştir. İki haftalık bu sürecin sonunda veriler 3 alan uzmanı tarafından 

oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Soru formunda 16 soru  3’lü likert 

ölçeğine göre oluşturulmuş, ayrıca iki soru ise açık uçlu forma göre yapılandırılmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar nitel verilerin 

sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler 

sunulmuştur.   

III-BULGULAR: 

Dijital ortam uygulamalarının Almanca kelime öğretimine etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu 

çalışmada Almanca Öğretmen adaylarının görüşleri çalışmanın alt amaçları doğrultusunda açıklanmıştır. 

Görsel, işitsel olarak desteklenen bu uygulamaların “Almanca Kelime Öğretimine Etkisi” Tablo 1 de 

gösterilmiştir. Bu aplikasyonların gene olarak “Temel Dil Becerilerinin Gelişimi ve Otonom Öğrenmeye 

Etkisi” Tablo 2 de, “Medya Okuryazarlığına Etkisi” Tablo 3 te gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Almanca Kelime Öğretimine Etkisi 
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Tablo 2: Temel Dil Becerileri ve Otonom Öğrenme 
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Tablo 3: Medya  Okuryazarlığı 

 

Likert tipli değerlendirme sonrası verilerin güvenirliğini sağlamak ve teyit etmek amacıyla ayrıca 

nitel doküman analizi yapılmıştır. Dokümantasyon çalışmasından sonra ortaya çıkan nitel veriler ise 

Tablo 4’te sunulmuştur:  
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Kalıcı öğrenme Motivasyon İlgi çekme-güncellik Pratiklik Ort. 

Frq 30 28 27 23 9 

% 83.3 77.7 75 63.8 74.95 

 

Tablo 4: Nitel doküman sonuçları tablosu 

Uygulamalar sonrasında katılımcıların %96.81 i dijital ortam uygulamalarının Almanca kelime 

öğretimine olumlu etki sağladığını belirtmiştir. Katılımcılar, kelimelerin görsel ve işitsel bağlamlarla 

sunulduğu bu uygulamaların kelimelerin kalıcı öğrenilmesine katkı sağladığını belirtmiştir.  

Katılımcıların % 91. 66’sı kelime haznesinin gelişimine olumlu etki sağladığını belirtirken, % 8.33 ü bu 

görüşe kısmen katıldığını ifade etmiş ve hiçbir katılımcı bu konuda olumsuz görüş belirtmemiştir. 

Uygulamaya katılan öğretmen adaylarının %80.55 i bu uygulamaların Almanca Öğretmenliği Lisans 

Eğitim Müfredatında da yer alması gerektiğini, % 16.66 bu görüşe kısmen katıldığını, katılımcıların 

sadece 1 bu konuda olumsuz görüş belirtmiştir. 

Uygulama sonrasında katılımcıların %69,9 u Dijital ortam uygulamalarının temel dil becerilerinin 

gelişimine ve otonom öğrenmeye katkı sağladığını, %22,21 i bu görüşe kısmen katıldığını belirtmiş ve 

%7,4 ü bu konuda olumsuz görüş bildirmiştir. 

Katılımcıların %11.11 i bilgisayar ve teknoloji ile ilgili yeterli donanıma sahip olmadığını 

belirtirken, sadece % 8. 33 ü sunumu yapılan dijital ortam uygulamalarını sıkıcı % 5,5 i ise zor bulmuştur. 

Dijital ortam uygulamalarının medya okuryazarlığına etkisi konusunda katılımcıların % 58.33 ü olumlu 

görüş bildirmiş,%  41.66 sı bu görüşü kısmen desteklediğini ifade etmiştir. Bu konuda olumsuz görüş 

bildiren ise olmamıştır. 

Öğrenci ifadesi E.Ö.4: Görsel-işitsel ve yazmaya yönelik olduğu için öğrenmede kolaylık sağlar. 

Bu tür programlar her öğrenciyi geliştirir. 

 

Öğrenci ifadesi K.Ö.6: Eğleniyorum. Boş boş oynayıp vakit öldürmek yerine, hem oynuyorum 

hem de kelime öğreniyorum.  

Öğrenci ifadesi K.Ö.27: eğlenceli, akılda kalıcı, zaman kaybı olmadan çabuk öğrenmeyi 

sağlıyor. Kelimelerin okunuşunu da rahatça anlayabiliyorum.  
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Öğrenci ifadesi K.Ö.18: resimli ve sesli olması: görsel ve işitsel açıdan faydalı oldu, seviyeleri 

geçtikçe yeni seviyeler için rütbe kazanmak, puan toplamak beni daha çok motive ediyor. 

Öğrenci ifadesi. E.Ö.3: eğlenceli bir şekilde uzun süre dille ilgilenebiliyoruz. Bazı bilgilere daha 

kolay ulaşabiliyoruz. 

Öğrenci ifadesi K.Ö.9: öğrencilerime hem görsel hem işitsel hem de eğlenceli bir eğitim yapmak 

istiyorum. “Kuralı ver ezberlesinler” işe yaramıyor. Kalıcı bir eğitim, öğrenme için her türlü şekilde o dili 

kullanmak gerekir. Bu programlar bu nedenle yararlı olabilir. 

Öğrenci ifadesi K.15: görsel ve işitsel olarak öğretilen bilgilerin kalıcı olduğu düşüncesindeyim. 

Bazı öğrenciler görsel zekâlarıyla öğrenirken bazı öğrenciler ise işitsel olarak öğrenirler. Bu uygulamalar 

sayesinde öğrenciler aktif olur ve daha kalıcı öğrenir. 

Öğrenci ifadesi K.Ö.5: her yaş grubuna her seviyeye hitap eden uygulamalar var. Bu sayede 

öğretimde sınırlı kalmamış olurum. Oyun bulunan uygulamalarla yabancı dilin sevilmesini 

sağlayabilirim. 

IV-TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Öğrencinin kelime dağarcığı, bireyin öğrenme metodu ile yakından ilgilidir ve yaşamı boyunca 

devam eden niteliktedir. Sözcük öğreniminde amaç bireyin iletişim esnasında kendini iyi ifade 

edebilmesidir. Öğrencilerin iletişim kurmada zorluk yaşaması genellikle uygun kelimeyi ve ya kelimeleri 

bilmemesinden ve seçememesinden kaynaklanmaktadır. Öğrenci karşılaştığı kelimeleri hafızaya 

kaydedememesi, ya da ilk defa duyduğu kelimeleri o anda karşılığını öğrenmek için gerekli materyallere 

sahip olmaması iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ağca ve Bağcı (2013) ya göre formal öğrenme 

ortamlarında sözcük öğrenme ve öğretme süreçleri belirli kalıplara bağlı olarak öğretilmekte, sözcük 

öğrenme aktiviteleri öğretmenler tarafından ikinci plana atılmakta, bu da sözcük öğreniminde bireyin 

daha çok çabalamasına neden olmaktadır. Mobil öğrenme bireye bu noktada birçok kolaylık 

sağlamaktadır. Mobil öğrenme bireye istediği yer ve zamanda öğrenme sürecini başlatıp, istediği anda bu 

sürece müdahale edilebilmesi özgürlüğü vermesi bakımından da önemlidir. (Bulun, Gülnar, Güran, 2002). 

Böylece mobil öğrenmeler dört duvar arasında sıkışmış geleneksel öğrenme yollarından öğrencileri 

kurtarmada çok önemli bir yer etmişlerdir. Katılımcılara uygulamaların sınıf içi ve dışı kullanımları ile 

yabancı dilde kelime öğrenme ve beceri geliştirme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu alışkanlık 

sınıf ve örgün öğretim dışına taştığından, otonom öğrenmenin de önünü açmıştır. Bu bağlamda 

katılımcıların tamamı bu mobil uygulamaların otonom öğrenmeye katkı sağladığını da belirtmişlerdir. 

Katılımcılar çok yüksek oranda, mobil uygulamaların, Almanca kelime öğretiminde etkili olduğu 

konusunda olumlu görüş bildirmiştir. Çalışmanın alt başlıklarından olan kalıcı öğrenme, dijital ortam 
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uygulamalarının kelimeleri, görsellerle, seslerle ve bağlamlarla vermesi nedeniyle daha kalıcı olduğuna 

dair olumlu görüşlerle de desteklenmiştir. Katılımcıların tamamı, kelimelerin telaffuzlarının da verildiği 

uygulamalarla, dinleme-seçme, dinleme-yazma aktiviteleri ile duyma-anlama yetilerinin geliştiği yönünde 

olumlu görüş bildirmiş, kelime-yazma, uygulamaları sayesinde yazma becerilerinin gelişmesine katkı 

sağladığını belirten katılımcı oranı da  % 88.88dir. 

Katılımcıların sadece %11.11 i bilgisayar ve teknoloji ile ilgili yeterli donanıma sahip olmadığını 

belirtmiştir. Bu da mobil uygulamaların tanımında belirtilen “bireyde zaten var olan bilgisayar ve 

tabletlere yüklenen uygulamalar” ifadesine yani erişimin kolaylığına ispatı niteliğindedir. Uygulamaların 

zamandan ve mekândan bağımsız olması öğrenci için çok büyük pratiklik olarak değerlendirilmekte ve 

mobil uygulamaları basılı sözlüklere tercih etme sebebi olarak görülmektedir. Uygulamaların format 

olarak oyun gibi hazırlanmış olması, doğru ve ya yanlış cevaplarda anında dönüt alması,  bireyin doğru 

yaptıkça puan toplaması, seviye atlaması da öğrenciler açısından motive edici bulunmuştur. Ankete 

katılan öğretmen adaylarının tamamına yakını uygulamaların kolay olduğunu belirtmiştir. Ücretsiz ve 

kolay indirilen bu uygulamalar ile öğretmen adayları hem kendi dil öğrenimlerini destekleyeceklerini hem 

de mesleki hayatlarında öğrencilerini yönlendireceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamı bu 

uygulamaların Almanca öğretmenliği lisans programlarında 1.sınıftan itibaren yer alması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Araştırma sonunda daha kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi amacıyla öğrencilerin bu 

uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi, okul dışı ortamlarda mobil uygulamalarla eğitimlerinin 

desteklenmesi, gerektiğinde öğretmenlerin konular bağlamında bu uygulamalara derslerinde yer vermesi, 

güncel yabancı dil öğrenimi uygulamalarının seçmeli dersler bağlamında gerek alan dersleri gerekse de 

beceri dersleri ile koordine edilerek işlenilmesi önerilmektedir. Son bir öneri olarak ise neredeyse 

çağımızın zorunluluğu haline gelen medya okuryazarlığı konusunda eksik olan, eğitimleri sırasında ve ya 

daha sonrası bu tür uygulama ve çalışmalarla tanışmamış eğitimcilerimize hizmet içi eğitimlerin de 

düzenlenmesi gerekliliği verilebilir.   
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ABSTRACT 

Ecological literacy is a mode by which we better learn the ecology of the Earth and live in a sustainable 
manner. Ecological literacy, or eco-literacy, is a term first used by American educator David W. Orr  and physicist 
Fritjof Capra in 1989, in order to introduce into educational practice the value and well-being of the Earth and  its 
ecosystems. It is a way of thinking about the world in terms of its interdependent natural and human systems, 
including a consideration of the consequences of human actions and interactions within the natural context. 
Ecological literacy equips students with the knowledge and competencies necessary to address complex and urgent 
environmental issues in an integrated way, and enables them to help shape a sustainable society that does not 
undermine the ecosystems upon which it depends. The following are the core aspects of ecological literacy: 
1.principles of living systems, 2.design inspired by nature, 3. systems/holistic thinking, 4.ecological paradigm and 
sustainability and 5.collaboration, community building and citizenship. The purpose of this study is to determine 
whether pre-service English teachers have  the core aspects and competencies of eco-literacy and whether they could 
integrate the core aspects of  ecoliteracy to their language classes. To achieve this aim, 35 pre-service teachers were 
given an eco-literacy questionnaire and the results show that the prospective teachers have not achieved the degree 
and competency level to integrate the core tenets of ecological literacy into language classes. 

Keywords: ecology, citizenship, language. 

ÖZET 

Ekolojik okuryazarlık dünyanın ekolojisini ve yaşayabilmemizi öğrenmek gerekliliği üzerine  olan bir 
terimdir. İlk kez, bu terimi Amerikali eğitimci David W.Orr ile fizikçi Fritjof Capra 1989 yılında dünyanın ve 
ekosistemlerin sürdürülebilirliğini eğitimde yansıtmak amacı ile kullanmıştır. Dünyayı, insanın davranışlarının 
sonuçlarını da içeren birbirine  bağımlı insan  ve tabiat sistemleri ile düşünme şeklidir. Ekolojik okuryazarlık, 
öğrencilere karmaşık ve acil çevre sorunları ile ilgili bilgi ve yeterlikleri kazandırır ve ekosistemleri baltalamayacak 
sürdürülebilinir bir toplum kurmaya yardımcı olur. Ekolojik okuryazarluk 5 ana maddeden oluşur: 1.yaşam sistemi 
kuralları 2.doğanın kendi şekli 3.bütünsel düşünme, 4.ekolojik sürdürebilirlik ve 5.işbirliği, toplum kurma, ve 
vatandaşlık. Bu çalışmanın amacı, İngiliz Dili Eğitimi öğretmen adaylarının gerekli ekolojik yeterlikleri olup 
olmadığını ve bunları derslere yansıtıp yansıtmadığını belirlemektir. Bu çalışmaya 35 İngilizce öğretmen adayı 
katılmış ve kendilerine bir test verilmiştir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının ekolojik okuryazarlık bilgisini derslere 
aktarmaktan uzak olduğunu göstermiştir. 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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The term “ecology” comes from a word oikos and it means “household” in Greek. It refers to the 

relationships of organisms with their environment and the processes that led to its existence and including 

other organisms and their relationships. For Aristotle, the very point of studying nature was not merely to 

understand how things worked or what they were made out of, but rather to grasp the purpose of things, 

or their telos(Van der Schyff, 2010). 

Aristotle and his student Thephrastos are considered as the earliest ecologists who studied more 

than 500 plant and animal species and wrote about the David Orr first introduced the term, ecological 

literacy, in 1989. Formerly a professor of political science at the University of North Carolina, Orr is now 

a professor of environmental studies at Oberlin College in Ohio. In between these academic pursuits, Orr 

chose to live as Thoreau did, deliberately and wisely. He moved, with his wife, to a plot of land in 

Arkansas. Far from any towns, Orr built a house and lived there for 11 years. 

At the turn of the twentieth century, James (1901) and Dewey (1938) further developed American 

pragmatism. Both James and Dewey have an educational basis in psychology. James focuses more on 

psychology of experience and Dewey more on a functional psychology of mentality and behavior as 

adaptations to one’s environments. James’ (1901) philosophy concentrates on using experiences to 

determine the best choices for practical outcomes in the future and he is best known for application of this 

philosophy to recommend the benefits of religious belief to improving quality of life. Dewey’s (1938) 

philosophy stems from his thoughts that beliefs are habits of behavior (cultural traditions) that have 

proven to be successful (and which lasted the test of time, so to speak). These beliefs are part of 

knowledge, and therefore, knowledge is based in experience and practice. The process of acquiring 

knowledge is education, situated in the contexts of the local community and natural environment. 

The 1980s saw a revitalized interest and popularity of ecology and education. In an essay titled 

Ecological Literacy, Orr states that environmental education should change how humans live, and if 

environmental education is leading toward a sustainable lifestyle, then competence, which only happens 

by doing, will come with it. Knowing, caring and practical competence form the basis for ecological 

literacy (Orr 1989). In 1992, Orr further develops this concept of ecological literacy by stating that ‘‘the 

disorder of ecosystems reflects a disorder of mind, thus an ecological crisis is an education crisis’’(p.9). 

Orr claims that all education is environmental education. Since then, other scholars enlarged how it 

should be situated within environmental education, environmental literacy and other areas of knowledge, 

such as cultures and traditions, belief systems, morals and values and social status. For example, 

Woolhorton and Bennell (2007) define ecological literacy by their work with the Noongar Aboriginal 

people of Australia and note that ecological literacy is ‘‘understanding basic principles of ecology and 

being able to embody them in everyday life’’ (p. 1) Ecological intelligence is an intelligence that has, for 

a long time now, governed the operations of long-dwelling societies, or group of people that have lived 

well with their particlar place for generations, and something that members of non-sustainable societies 
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should strive to regain as part of what incorporates cultural literacy as a significant aspect of ecological 

literacy. 

1. Principles of  Living Systems. According to Fritjof Capra (2006), the ecological problems 

facing society are rooted in a lack of  understanding of our place in the web of life. A key part of eco-

literacy is reconnecting students to living systems  –what educator Linda Booth Sweeney (2011) calls 

developing a ‘connected wisdom’.  Living systems are open, self-organizing systems that have the special 

characteristic of life and that interact with their environment through  information and material -energy 

exchanges. Examples of living systems  include the human body, or  a forest, or a river, as well as human-

created organizations, such as communities, or schools. 

2. Ecological design by nature: The guiding principles and characteristics of living systems serve 

as a basis for envisioning and designing sustainable communities. Beyond understanding natural systems, 

ecological literacy is about applying this understanding to the redesign of organizations, communities, 

businesses, and societies to align with ecological principles. The idea of “design inspired by nature” has 

become popular through concepts such as biophilia, biomimicry or biomimetics, which involve examining 

and emulating natural models, systems, processes, and elements in order to solve human problems. 

3.Systems thinking: Ecological literacy is also guided by an understanding of systems, or systems 

thinking, sometimes called holistic or relational thinking. Because a system is a set of interdependent, 

interrelated parts that make up a complex and unified whole, it cannot be fully understood by analyzing 

its constituent parts. Ecological literacy involves applying a way of thinking that emphasizes 

relationships, connectedness and context. For example, we can only understand a songbird by exploring 

both its own characteristics as well as its interactions 

4. Ecological sustainability: Teaching young people that we are part of the natural world is the 

basis for the shift to an ecological paradigm – a worldview that places humans as embedded in ecological 

systems rather than perceived as separate, and that recognizes that there are global constraints to the 

amount of resources we can use and waste we can produce on a finite Earth. As Fritjof Capra notes, “in 

the coming decades, the survival of humanity will depend on our ecological literacy – our ability to 

understand the basic principles of ecology and to live accordingly.”(2008) 

5.Collaboration and citizenship: Ecologically literate students are also community builders and 

active citizens. An ecological education occurs both within the natural environment and in the local 

community where students can build relationships and apply their understanding in a real world setting. 

Ecoliteracy knowledge empowers students to help create a better society and make a difference. 
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Orr explains that education’s role is moving beyond the modernistic blind acceptance of 

development and limitless natural resources to a postmodernistic, socially, and spiritually constructive 

and holistic view of humans living as part of the Earth’s biosphere. 

Core competencies for Ecoliteracy  

The Center for Ecoliteracy http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies has developed a set 

of ‘core competencies’ to help young people develop and live in sustainable communities. These 

competencies relate to the head (learning to know), the heart (learning to be), the hands (learning to do) 

and the spirit (learning to live together).  

Head (Cognitive) Competencies include 

• Approaching issues and situations from a system’s perspective  

• Understanding fundamental ecological principles  

• Thinking critically, solving problems creatively, and applying knowledge to new situations  

• Assessing the impacts and ethical effects of human technologies and actions  

• Envisioning the long-term consequences of decisions  

Heart (Emotional) Competencies are concerned with 

• Feeling concern, empathy, and respect for other people and living things  

• Seeing from and appreciate multiple perspectives; working with and value others with different 

backgrounds, motivations, and intentions  

• Committing to equity, justice, inclusivity, and respect for all people  

Hands (Active) Competencies include: 

• Creating and using tools, objects, and procedures required by sustainable communities  

• Turning convictions into practical and effective action, and applying ecological knowledge to the 

practice of ecological design  

• Assessing and adjusting uses of energy and resources  

Spirit (Connectional) Competencies encompass: 

• wonder and awe toward nature  
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• A respect for the Earth and all living things  

• A strong bond with and deep appreciation of place  

• A kinship with the natural world and invoking that feeling in others. 

METHOD 

Participants 

35 pre-service English language teachers (4 males and 31 females) aged between 20-22 in the 

third year of their undergraduate education participated in the study and voluntarily responded to the 5-

point lickert ecological-literacy questionnaire adapted from Goleman et al (2012)  and designed by the 

researcher herself. 

Questionnaire 

The items of the Ecological Literacy questionnaire are based on the core competencies of 

ecological literature and the integration  of the competencies into the syllabus of English language 

teaching. The reliability co-efficiency is found to be ,86 which is considered to be high enough  and 

which is deemed suitable to apply to the third year prospective teachers at the English Language 

Education department, Faculty of Education.  

RESULTS 

The results of the pre-service teachers’ responses are listed in Table 1. 

Table 1 The ecological literacy among the pre-service English language teachers 

Items always often rarely 
1.I include animals into my lesson plans 4 10 15 
2.I utilize fables and animal stories as  reading passages 5 15 15 
3.I utilize fables and animal stories as  listening passages 5 -- 30 
4.I utilize fables and animal stories for speaking purposes 5 -- 20 
5.I encourage the activities of  natural intelligence 15 20 -- 
6.I give examples from nature 10 25 -- 
7.I try to foster love for animals in the classes  3 7 25 
8.I focus on the stories about nature/plants and animals that inspire 
students 

-- 4 30 

9.I teach the plant names in English 6 15 14 
10.I teach animal names in English 20 15 -- 
11.I focus on the animal associations according to the local culture 4 15 15 
12.I focus on the animal associations according to the target culture 4 12 19 
13.I always remember the negative associations of animals 30 5 -- 
14.I feed animals 2 5 -- 
15.I talk about the multiple perspectives in any interactions and 
relationships 

6 15 14 
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16.I feel concerned  with  the endangered species 8 15 12 
17. I feel I can communicate with animals 2 5 28 
18.I love talking to plants 3 6 15 
19. I love talking to animals 2 6 20 
20. I love and respect all human beings  2 30 3 
21.I respect all living things 10 25 -- 

 

CONCLUSION 

The results show that pre-service teachers are not regarded as ecologically literate. Most do not 

even feel close to animals and plants. They do not think they should utilize animal stories in speaking and 

listening skills. Even when it comes to love for all, few express unconditional love and respect for human 

beings. Pre-service teachers show reluctance  to use animals and plants toinspire their students. This 

brings us a very crucial topic of educating them ecologically. Teaching ecological literacy often involves 

the following:  

• Weaving ecological and systems approaches into the existing curriculum in a coherent way that builds 

student knowledge over time. (Note: The focus should be on ecological concepts and their relationships to 

each other – both the big picture and the details – and to the active preservation of the ecosphere rather 

than incremental inclusion of ecological concepts.)  

• Building teacher capacity in the areas of ecology and systems thinking,  

• Learning from nature through immersion in the real world (nature and communities) and a deep 

knowledge of particular places,  

• Acknowledgement of place-based and experiential outdoor learning as essential to the cognitive 

development, health and wellbeing of children,  

• Cultivation of a sense of wonder, creativity and compassion for nature and for community,  

• Transformation of the school into a living laboratory of buildings and processes that teach children 

about their interconnectedness to nature and their communities, and  

• Linkages to Higher Education resources and schools that allow students to continue the development of 

their Ecological Literacy.  

For educators to cultivate social, emotional and ecological intelligence among students, we need 

to familiarize ourselves with the following (Goleman et al, 2012) .  

1.Developing Empathy for All Forms of Life encourages students to expand their sense of 

compassion to other forms of life. By shifting from our society's dominant mindset (which considers 

humans to be separate from and superior to the rest of life on Earth) to a view that recognizes humans as 
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being members of the web of life, students broaden their care and concern to include a more inclusive 

network of relationships. 

2. Embracing Sustainability as a Community Practice emerges from knowing that organisms do 

not exist in isolation. The quality of the web of relationships within any living community determines its 

collective ability to survive and thrive. By learning about the wondrous ways that plants, animals, and 

other living things are interdependent, students are inspired to consider the role of interconnectedness 

within their communities and see the value in strengthening those relationships by thinking and acting 

cooperatively. 

3. Making the Invisible Visible assists students in recognizing the myriad effects of human 

behavior on other people and the environment. The impacts of human behavior have expanded 

exponentially in time, space, and magnitude, making the results difficult if not impossible to understand 

fully. Using tools to help make the invisible visible reveals the far-reaching implications of human 

behavior and enables us to act in more life-affirming ways. 

4. Anticipating Unintended Consequences is a twofold challenge of predicting the potential 

implications of our behaviors as best we can, while at the same time accepting that we cannot foresee all 

possible cause-and-effect associations. Assuming that the ultimate goal is to improve the quality of life, 

students can adopt systems thinking and the “precautionary principle” as guidelines for cultivating a way 

of living that defends rather than destroys the web of life. Second, we build resiliency by supporting the 

capacity of natural and social communities to rebound from unintended consequences. 

5. Understanding How Nature Sustains Life is imperative for students to cultivate a society that 

takes into account future generations and other forms of life. Nature has successfully supported life on 

Earth for billions of years. Therefore, by examining the Earth's processes, we learn strategies that are 

applicable to designing human endeavors. 

There are four conclusions to be drawn. First, if ecological education is confined to schools that 

function like islands within a larger sea of ecological ruin — malls, highways, urban blight, rural slums, 

and pollution — they will eventually fail to transform anything. To be effective, education must engage 

the wider society. Second, nongovernmental organizations, schools, colleges, universities can be catalysts 

to a wider transformation of the culture and society, all the more so because of the dereliction of 

governments and business. Third, if they are to be transformative, the educational environment, campus, 

and curriculum must themselves be transformed to reflect ecological realities. Fourth, the goal of 

ecological literacy is not a passive kind of literacy to be confused with reading, as important as that is, but 

rather the active cultivation of ecological intelligence, imagination, and competence, which is to say 

design intelligence. 
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ÖZET 

Yabancı dil eğitim kurumların bir görevi de özerk öğrenme kavramını ve hayat boyu öğrenme anlayışını 
etkinleştirmektir. Bu bakış açısı, yabancı dil olarak Almanca eğitiminin bilimsel verilerle desteklenebilmesi için 
gereklidir. Öğrenme stratejileri, hayat boyu öğrenmenin bir alt kavramı olarak bilişsel (doğrudan) ve dolaylı 
öğrenme stratejilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada Alman Dili Eğitimi okuma becerileri I dersinde uygulanan 
bilişsel öğrenme stratejilerine yönelik bir projenin betimlemesi amaçlanmıştır. Uygulama 2012-2013, 2013-2014 ve 
2014-2015 eğitim öğretim yıllarının her iki döneminde uygulanmıştır. Toplam 6 yarıyılı kapsayan araştırmada, nitel 
araştırma yönteminin durum çalışması tekniğinden yararlanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre 
belirlenmiştir. Ölçüt örneklemine göre seçilen katılımcıların sayısı toplam 90 Almanca öğretmen adayından 
oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ATTAÇE (Almancadan Türkçeye 
Türkçeden Almancaya Çeviri Etkinliği) anketi kullanılmıştır. Bu anket 20 maddelik kapalı sorulardan ve bir açık 
uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırma verilerin analizinde, betimsel analiz yaklaşımından yararlanılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda Almanca Öğretmen adaylarının projeden Almanca dilini geliştirmeye yönelik çoklu yarar 
sağladıkları tespit edilmiştir. Katkılar ağırlıklı olarak dil becerileri, dersler arası etkileşim, kişilik gelişimi ve özerk 
öğrenme konularında gerçekleştiği bulunmuştur. Çalışmada ayrıca Almanca dil becerileri odaklı derslerde bilişsel 
stratejileri kullanarak projelerin uygulanması önerilmiştir.        

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Stratejiler, Proje, Çeviri, Yabancı Dil olarak Almanca 

ABSTRACT 

One of the task of a foreign language education institutions is activate to the concept of autonomous 
learning and life-long learning insight. This perspective is required to be supported of the German language 
education as a foreign language with scientific data. As a sub-concept of lifelong learning, Learning strategies 
consists of cognitive (direct) and indirect learning strategies. In this study, it is aimed to describe a project for 
cognitive learning strategies that were applied in reading skills I course in German Language Teaching. This 
Application was implemented in 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 academic year and in both periods. In the 
research that covers 6 semesters in total,  technical case study of qualitative research methods was used. Participants 
were determined based on the purposeful sampling method. The number of participants, selected according to the 
criteria sample, was created from 90 German teachers candidates totally. By collecting data, ATTAÇE 
Questionnaire (German to Turkish -Turkish to German Translation Activity), developed by the researcher, was used. 
This Questionnaire consists of 20 closed questions and one open-ended question. In the analysis of data, descriptive 
analysis approach was used. At the result of study, it is ascertained that German teacher candidates provided 
multiple benefits from project to develop German language. It was found that the contribution occurred in the 
language skills, the interaction between courses, personality development and self-learning topics mainly. In the 
study it was also recommended that by using cognitive strategies, projects should be implemented in the German 
language skills-oriented courses. 

Keywords: Cognitive Strategies, Projects, Translation, German as a Foreign Language 

mailto:handankoksal@trakya.edu.tr
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1. Giriş   

Eğitimin dinamik yapısı gereği eğitimde belirli aralıklarla paradigmalar değişikliğe uğrar. Her 

paradigma kendi içinde değerlidir şüphesiz, ancak globalleşen dünyamızda eğitim anlayışları da 

devingenliğe uymak durumundadır. Yenileşen eğitim anlayışında Bolonya süreci ve onun beraberinde 

Avrupa Konseyi Ortak Öneriler Çerçevesi yerini almaya başlamıştır. Bolonya süreci gerek Avrupa’da 

gerekse de Türkiye’de eğitim olgusuna devingen süreçler getirerek eğitimdeki paradigmaların yön 

değiştirmesine de yol açmıştır. Süngü ve Bayrakçı (2010) Bolonya sürecinin özünü Avrupa 

Yükseköğretim alanını oluşturmak ve yükseköğretimde kalite güvencesi sağlama amacını oluşturmak 

olduğunu vurgulamışlardır. Bolonya süreci ile birlikte dil öğretimine ve yabancı dil öğretimine de yeni 

oluşumlar gözlemlenmiştir. Kaikkonen (2005) yabancı dil eğitiminin Moderniteden Postmodern bir 

anlayışa doğru ilerlediğini vurgular. Diğer yandan “Avrupa Konseyi’nin en temel yöntem ilkesi, dil 

öğrenenlerin sosyal bağlamdaki gereksinimleri göz önüne alınarak saptanan hedeflere ulaşmak için, etkili 

yöntemlerin, dil öğretimi, öğrenimi ve araştırılmasında kullanılmasıdır” (telc 2013: 142) denmektedir. 

Güler (2005a) Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı ve Türkiye’deki yabancı dil 

öğretim süreçlerini incelemiş ve yaşam boyu öğrenme, bağımsız öğrenme, çok dillilik gibi ilkelerin 

giderek önem kazanacağı görüşünü dile getirmiştir. Buradan hareketle günümüz eğitim anlayışında yaşam 

boyu öğrenme, özerk öğrenme, öğrenme stratejileri ve bilişsel öğrenme stratejileri gibi kavramlara daha 

fazla önem verildiğini söylemek mümkün.  

 
Yaşam boyu öğrenmeyi kısaca kişinin kendini geliştirmek adına yaşam boyu gerçekleştirdiği tüm 

etkinlikler olarak tanımlamak mümkündür. Yaşam boyu öğrenmenin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşebilmesi birçok etkene bağlıdır. Bu etkenler arasında tüm katılımcıların yaşam boyu öğrenme 

ilkesi doğrultusunda bir anlayışın benimsenmesi gereğinden söz etmek gerekir. Hızla değişen günümüz 

koşulları birçok meslekte olduğu gibi öğretmenlerin ve özellikle de yabancı dil öğretmenlerinin çağa ayak 

uydurmalarını ve kendilerini geliştiren bireyler olmaları beklenmektedir. Bu durumda yabancı dil 

öğretmeni yetiştiren eğitim kurumların bir görevi de özerk öğrenme kavramını ve hayat boyu öğrenme 

anlayışını etkinleştirmektir. Köksal ve Çöğmen’e (2013) göre üniversiteler sadece öğrenenlerin akademik 

gelişimlerini arttıran bir kurum değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenenler olarak onların kişisel, sosyal 

ve kültürel olarak gelişimlerini destekleyen çeşitli olanaklar sağlayan yaşam alanlarıdır. Yabancı dil 

olarak Almanca eğitimi açısından bakıldığında yaşam boyu öğrenme çerçevesinde öğrenme stratejilerin 

varlığı ön plana çıkmaktadır. Burada ‘Öğrenme Stratejileri’ kavramı çerçevesinde ‘Bilişsel Öğrenme 

Stratejileri’ belirginleşmektedir. Bimmel ve Rampillon (2004) ‘Öğrenme Stratejilerini’ ‘Dolaylı’ ve 

dolaylı olmayan yani ‘Doğrudan’ hedefe yönelten Stratejiler olmak üzere iki ana başlık altında toplarlar. 

Her iki ana başlık kendi içerisinde farklı alt başlıklara ayrılmaktadır. Tüm bu ‘Öğrenme Stratejileri’nin 

etkin bir yabancı dil eğitimi ve öğretimi için oldukça uygun bir envanter niteliğindedir. Söz konusu 

envanterin içinden seçici olarak yararlanmak mümkündür. O’Mally ve Chamot (1990) ise öğrenme 
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stratejilerini üçe ayırır: Dil öğrenme sürecinde etkili olan ‘Bilişsel Öğrenme Stratejileri’; öğrenme 

süreçlerini planlanması ve değerlendirmesini kapsayan ‘Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri’ ile öğrenenlerin 

sosyal öğrenme evrelerindeki davranışlarını yansıtan ‘Sosyal-Duyuşsal Öğrenme Stratejileri’. Bu açıdan 

bakıldığında çağdaş yabancı dil eğitimini strateji tabanlı eğitim ile ilişkilendirmek gerekmektedir. Temel 

amaç öğrencinin yaşam boyu öğrenmesini desteklemekse, onun neyi nasıl daha doğru öğrenebildiğini 

bilmesi, herhangi bir konuda bir şey bilmesinden daha öncelikli bir konu durumdadır. Ancak bir yabancı 

dil öğrencisi ders yükümlülüklerini yerine getirmek için etkili öğrenme stratejilerini belirleyememişse ne 

olmaktadır?   

Bu soruyu yanıtlamak için öğrenme kuramlardan Yapılandırmacı yaklaşımdan yararlanmak yol 

gösterici nitelikte olabilmektedir. Yapılandırmacılık, Davranışçılık akımının yerini almasıyla eğitimde 

yeni bir paradigma olmuştur. Wolff (1997) yapılandırmacılık öğrenme kuramı odaklı oluşturduğu dillerin 

öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili 20 savında oldukça etkileyici ve düşündürücü ifadelere yer vermiştir. 

Örneğinin ikinci savında yabancı dil öğreten bir öğretmenin öğrettiği bilginin öğrenciler tarafından 

eşzamanlı algılanması varsayımı irdelenmektedir. Koç ve Demirel (2004) Yapılandırmacıların bilginin 

kendi yaşantısını anlamlı kılmaya çalışan birey tarafından yapılandırıldığını, çevreden pasif bir biçimde 

alınmadığı görüşüne yer verirler. Bu görüşün devamında bireylerin geçmiş yaşantıları aynı olmadığı için 

şemaları ve yeni bilgiyi yorumlamaları diğer bir bireyin anlamaları ile aynı olamayacağı saptaması 

etkilidir. Bundan dolayıdır ki öğrenenlerin önceki bilgileri ve yaşantıları her zaman yeni öğrenmeler için 

temel oluşturmaktadır. Yapılandırmacılık Bilişsel Yapılandırmacılık (Piaget gibi) ve Sosyal 

Yapılandırmacılık (Vygotsky gibi) olmak üzere iki temel grupta toplansa da her iki öğrenme yaklaşımın 

ilgilendiği temel soru “ne öğretmeli” yerine “nasıl öğretilmeli” dır. Nasıl öğretmeli konusuna Akpınar 

Dellal (2011) dil edinim kuramlarından Davranışçılık, Doğuştancılık, Bilişselcilik ve Sosyal Etkileşimci 

Kuramlarına yer vererek açıklık getirmiştir. Benzer şekilde Erdem ve Demirel (2002) yapılandırmacı 

öğrenme sürecinde öğrenme sürecini öğrenenin kendi yeteneklerini, güdülerini, inançlarını, tutum ve 

tecrübelerini etkileyen bir karar verme süreci olarak algılarlar. Yapılandırmacı öğrenenler öğrenme 

ortamında etkin yer aldıklarından daha fazla sorumluluk da üstlenirler. Bu durumda kendi kararlarını 

kendileri aldıklarından öğretimde ama daha önemlisi öğrenmede bireysel bir özgürlükten söz edilir. Bu 

veriler ışında Yapılandırmacı yaklaşımda bireyler öğrendiklerinin farkındadırlar ve kendi 

öğrenmelerinden sorumludurlar. Öğrencilerin işte bu tarz bir öğrenme sürecinde daha etkin olmalarına 

olanak sağlayan öğrenme yaklaşımların strateji tabanlı olması bakımında proje uygulamaları etkili 

olabilmektedir. Yabancı dil olarak Almanca Eğitiminde Proje tabanlı öğrenme konusunda Ünver ve Genç 

(2009) ile Güler (2005b) Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi dersi için Kültürler arası yetilerin gelişimine yönelik 

öğrencilerin olumlu kazanımlarını betimlemişlerdir. Lehker (2003) ise daha başlangıç seviyesi bile olsa 

bir proje çalışmasının nasıl ekili sonuçlar üretebileceğine ilişkin bir çalışma yayınlamıştır. Frey (1998) 

öğrencinin edilgen bir konumdan çıkarıp aktif derse katılabileceği ders yöntemlerinden projelendirme 
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döngüsünü tüm ayrıntılarıyla ele almaktadır. Burada bir projenin derslerde nasıl planlanabileceği, 

uygulanabileceği ve değerlendirilebileceği ile ilgili somut adımlar izlenebilmektedir.  

1.1. Problem Durumu        

Bimmel ve Rampillon (2004) bilişsel öğrenme stratejileri aracılığı ile yabancı dil olarak Almanca 

eğitimine yönelik çeşitli ölçeklendirme çalışmaları mevcuttur. Ayrıca Frey’in (1998) Projelendirme 

yöntemini dayanarak oluşan çalışmalar oldukça fazladır. Ancak her iki ölçeklendirmenin kullanıldığı 

yabancı dil olarak Almanca öğrenen Alman Dili Eğitimi öğretmen adaylarının üniversitede eğitim 

öğretim zamanlarının dışında sistemli bir dil öğrenme alışkanlığına yönelik uygulamalı bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Öğrencilerin çoğu lisans eğitiminin dışında Almanca dilini sistemli bir şekilde nasıl 

geliştirebilecekleri konusunda yetersiz kalmaları çalışmanın diğer problemini oluşturmaktadır.  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi ‘Okuma Becerileri I ve II’ derslerinde 

okuyan öğrencilere uygulanan bilişsel öğrenme stratejileri aracılığı ile proje tabanlı bir etkinliğin 

betimlenmesini amaçlamaktadır. Uygulanan projenin amacı ise öğrencilerin derslerinin dışında Almanca 

dilini sistemli bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

1.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminin durum çalışması tekniğinden yararlanılmıştır. Süreçle 

ilgili verileri betimlemek için çeşitleme stratejisi kullanılmıştır (bkz. Yıldırım ve Şimşek: 2008). Bu 

çerçevede nicel ve nitel veriler eş zamanlı olarak analiz edilerek bulguların birbirlerini desteklenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın nicel verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitiminde 

öğrenim gören 90 Almanca öğretmen adayından elde edilmiştir. Almanca öğretmen adaylarının 

uygulanan proje ile ilgili görüşlerini incelemek için araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik 

‘Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya Çeviri Etkinliğini’ kapsayan bir ölçme aracı kullanılmıştır. 

Bu ölçme aracında istenen katılımcıların ‘katılıyorum’, ‘katılmıyorum’ ve ‘karasızım’ hanelerinden birini 

işaretlemekti. 2 madde ise güvenilir ve geçerli bulunmadığından çıkarılmıştır. Katılımcılar amaçlı 

örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Ölçüt örneklemine göre seçilen katılımcıların verileri sayısal 

dağılım ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların proje uygulaması ile ilgili duygu, düşünce ve 

değerlendirmelerine ilişkin verileri ise, yine araştırmacı tarafından geliştirilen ve 18 maddelik anket ile 

ilişkili olabilecek yapılandırılmış bir tane açık uçlu soru ile toplanmıştır. Veriler yine aynı örneklem 

grubunun bu soruya yanıtı olarak alınmış ve kodlanmış anahtar kelimeler aracılığı ile verdikleri yanıtlar 

değerlendirilmiştir. Katılımcılar ayrıca tüm çalışmayı 10 puan üzerinden değerlendirerek ortalama puan 

hesaplanmıştır. Etkinlik ‘okuma becerileri I ve II’ lisans dersi kapsamında eşzamanlı gerçekleştirilmiş, 

ancak bu ders ile doğrudan bir bağlantı gözetilmemiştir. Nedeni ise Alman Dili Eğitimi programının I. ve 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1417 

II. Dönem derslerinin yoğun olarak dil çalışmalarını sürdürülmesi, diğer dönemlerin ise alan derslerinin 

olmasıdır. Uygulama 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarının her iki döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 6 yarıyılı kapsayan uzun vadeli çalışmada amaç uzun vadeli proje 

uygulamasının sürecini izlemek ve verileri değerlendirmek olduğundan, yarıyılar arasındaki istatistikî 

farklılıklara bakılmamıştır. Nicel verilerin analizinde katılımcı sayısı esas alınmıştır. Açık uçlu sorudan 

elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Burada kodlama işlemi 2012-2013 için A, 2013-

2014 için B, 2014-2015 için C; Güz yarıyılı için I, Bahar yarıyılı için II; Kız için K, Erkek için E; 

katılımcılar için sıra sayıları 1, 2, 3, 4……. kullanılmıştır. Bu durumda AIK1 kodlaması 2012-2013 Güz 1 

sıra numaralı kız öğrencinin söylemleri anlaşılmaktadır. Bilişsel öğrenme stratejileri ölçeği kullanılarak 

uzun vadeli projelendirme yönteminin betimlenmesi alana bir öneri niteliği taşımaktadır. 

1.4. Projenin tanıtımı  

Tüm bu verilerden hareketle Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi programında I ve II 

döneminde okuyan öğrencilerle bilişsel öğrenme stratejiler aracılığı ile proje tabanlı bir etkinlik 

planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında projeye katılan 

öğrencilerin farklı açılardan verim aldıkları bilgisinden hareketle aynı proje, 2013-2014 ve 2014-2015 

yıllarında da sürdürülmüştür. Söz konusu çalışmasının çıkış noktasını şu fikir oluşturmuştur: ‘Trakya 

Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü I. ve II. Dönem öğrencileri ders saatlerinin dışında Almanca 

dilini geliştirmek için nasıl bir yol izlemekteler? Öğrencilerin bu konudaki yazılı ve sözlü ifadelerinde 

genelde şu ortak noktalar bulunmuştur: Öğrenciler üniversitedeki ders süresinin dışında Almanca dilini 

geliştirmeye yönelik sistemli çalışmadıklarını, planlı çalışamadıklarını, sistemli çalışmaya karar verseler 

bile bunu genelde nasıl gerçekleştireceklerini bilemediklerini ancak kendilerini geliştirme isteklerinin 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu gereksinim çözümlenmesinin sonucunda bir Proje geliştirmeye karar 

verilmiştir. Projenin amacı olarak, öğrencilerin derslerinin dışında Almanca dilini sistemli bir şekilde 

geliştirmelerine yardımcı olmak şeklindedir. Burada projelendirme fikri nereden doğdu, nasıl planlandı, 

nasıl uygulandı ve sonuçları ne oldu sorularını yanıtlamak daha yerinde olacaktır. Projenin üç öğrenim 

yılına kadar yayılmış olması, burada oluşan ürünleri paylaşmak adına, tartışmaya açmak ve olumlu 

olumsuz geri dönütler almak hedefler arasındadır. Proje’nin yöntemsel dayanağını Frey’in (1998: 20) 

şema bilgisi oluşturmaktadır. Buna göre adımlar şu şekilde izlenmiştir: 

I. Konu alanının bulunması. Öğrenciler Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya Gazete 

Metni Çeviri Etkinliğini, yani kısaca ATTAÇE’ni çalışılmaya değer bulmuşlardır: Projede konu seçimi 

için yine öğrencilerin fikirleri belirleyici olmuş, öğretici-öğrenci etkileşmesinin sonucunda karar 

verilmiştir. Öğrencilerle yapılan ön görüşmede farklı proje fikirleri masaya yatırılmış olup, ağırlıklı 

olarak gazete metinlerinin çevrilmesi ile ilgili bir projede yer almak istedikleri fikri ortaya çıkmıştır. 

Gerekçe olarak ise Almanca Öğretmenliği bölümü programında çeviri dersinin doğrudan yer almaması 

gösterilmiştir. Bunun için Gündoğdu’nun (2013) yazısında ele aldığı çeviri dersinin Yabancı Dil olarak 
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Almanca Öğretiminde işlevsel olması gerektiği fikri yapıcı bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Dört dil 

becerisinin geliştirilmesi çeviri eğitimi açısından ele alındığında etkili bir dil öğrenme aracı olabileceği 

varsayımından hareket edilmiştir. Çeviri, öğrencinin sahip olduğu mevcut bilgileriyle yeni bilgiler 

kurabileceği bir alan olması bakımından Yapılandırmacılık yaklaşımından da yararlanılması anlamını 

taşımaktadır. Almanca dilsel yetisini harekete geçiren, anadilinde ve öğrendiği yabancı dilde üretim 

çabası içine girebildiği, etkili bilişsel alıştırma olanaklarının olduğu, birebir çevirinin değil anlamsal 

çevirinin ön planda tutulduğu bir alan olarak görülmüştür. Burada sözü edilen çeviri türü profesyonel 

çevirinin dışında kalmaktadır. Burada dil bir eğitim nesnesi, bir iletişim nesnesidir şüphesiz, ancak 

çalışma kapsamında dil ağırlıklı olarak yabancı dil geliştirme nesnesi konumundadır. 

II. Sınırlandırma. Metin türü olarak gazete metinlerini seçilmiştir. Gündoğdu (2013) gazetelerin 

yabancı dil olarak Almanca öğretiminde uygun bir metin türü olduğunu vurgular. Ayrıca Modern Dil 

Öğretimi ve Öğretimine ilişkin bazı yaklaşımlar arasında değiştirilmemiş, sadeleştirilmemiş, “doğal” 

yazılı metinleri okuyarak; (gazete, dergi, hikaye, roman, kamu işaretleri vb. gibi) maddesi de 

bulunmaktadır (bkz. Telc 2013: 143). Konu alanı olarak spor, magazin, güncel haberler, kültür gibi 

konular tercih edilmiştir. Dil seviyesi olarak üç farklı seviye önerilmiştir. A2-B1, B1-B2 ve B2-C1 

aralığına göre farklı gazete türleri önerilmesinin sebebi sınıftaki heterojen yapıya hitap edebilmektir. Her 

öğrenci kendi dil seviyesi aralığına göre gazete metni seçmekle yükümlü tutulmuştur. Gazete ve Dergiler 

Trakya Üniversitesi Kütüphanesinden bulunanlar arasından seçilmesi önerilmiştir. Ancak seçim genel 

olarak kişisel tercihlere bırakılmıştır. Süre olarak ise eğitim öğretim başladığı ikinci haftasından başlamak 

üzere 4 hafta Almancadan Türkçeye çeviri etkinliği olarak planlanmıştır. Ara sınavdan sonrasını izleyen 4 

hafta ise Türkçeden Almancaya çeviri etkinliği planlanmıştır. Hafta içi her gün aşağı yukarı 10 cümle 

içeren bir haber metnin çevirisinin yapılmasına karar verilmiştir. ‘Hafta içi her gün 10 cümlelik haber 

metni çevirisi’ sloganı ile ders çalışma sistemi ile ilgili özendirici düzenlemeler verilmek istenmiştir. 

Böylece aslında öğrencilerin öğrenme geleneği olan ‘ödevlerimi yarın yaparım’ söylemi (ki o yarın pek 

gelmez ve bütün ödevler son güne bırakılır veya hiç yapılmaz) daha sistematik bir şekilde yabancı dil 

öğrenmeye yardımcı yönergeler verilmiştir. Her gün 3 Almanca yeni kelime ve veya yapının sistematik 

bir şekilde bütüncül ve bağlam çerçevesinde öğrenilmesi, 3 ten fazla kelimelerin sadece son haftaya 

yayarak bağlamsız öğrenilmesinden daha etkin neticeler getireceği bilgisi verilmiştir. İşte bu ‘doğrudan 

stratejiler’ üst başlığını taşıyan bilişsel öğrenme stratejilerinden ‘düzenli ve planlı tekrar etme’ ör. bir 

kelime defterinin tutulması (Regelmäsig und geplant wiederholen; Vokalbelkartei verwenden) bilinci 

yerleştirilmeye çalışıldı (bkz. Bimmel ve Rampillon 2004).  Burada öğrencilere Pazartesi günü yapılan 

derslerin sorumluklarını Pazartesi akşamı, Salı günü yapılan derslerin sorumluluklarını yine Salı 

akşamında yapılması gibi haftalık çizelgeler (bkz. Rampillon 1999) ile ders çalışmanın planlanması 

alternatifleri önerilmiştir. Bunun nedeni, öğrencilerin lisans eğitiminde çoğu zaman neyi ne zaman ve 

nasıl çalışması gerektiğini tam bilememekten de kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda öğretim 

elemanlarının beklentilerini yerine de getiremediklerinde öğrenci başarısız olarak nitelenebilmektedir. 
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Aslında burada başarısız olan birçok etken var. Uzun deneyimler sonucunda denebilir ki üniversite 

öğrencisine bile yabancı dil öğrenmenin nasıl düzenli öğrenilebileceği ve geliştirilebileceğine yönelik 

stratejiler verilmesi gerekebilir. Bir öğretim elemanı bir metni ders için bir ön hazırlık yapılmasını ve bu 

şekilde gelinmesini istediğinde öğrenciye düşen görev ve sorumluklar nedir ve bunlar nasıl yerine 

getirilebilir? Yönergeler verilse bile çoğu zaman istenen ön hazırlıklar olmadan gelen bir öğrenci kitlesi 

ile derse başlamak oldukça sıkıntı verebilmektedir. Bilişsel strateji eğitimi bu açıdan çok önemlidir.   

 
III. Yönergeler. Projeye katılan her öğrenciden dört bölmeli bir defter istendi. Birinci bölmeye 

çevrilecek metin yapıştırılıp her cümlenin başına bir numara verilmesi istendi. Bu numaralandırma işlemi 

aşağı yukarı 10 cümleye kadar yazılması istendi. Çeviri işlemi gerçekleşirken de yine numaralandırma 

işlemi yapıldı. Böylece hangi cümle nerede nasıl çevrildi şeklinde görülmüş oldu. Burada uzunca 

tutulmuş bir cümle birkaç kısa cümle ile anlamına göre çevrilmesi veya kısa cümlelerin bütün bir cümle 

ile çevrilmesi doğal olarak önerildi. Numaralandırma işleminde renkli kalemlerle işaretleme yapılması 

önerildi. Bu da dilsel işlemler gerektiren stratejilerden işaretleme sistemini düzenli kullanımına, bir dilsel 

yapıyı belirginleştirmeye yöneliktir (Sprachverarbeitungsstrategien: Strukurieren: markieren). İkinci 

yönerge ise defterin ikinci bölmesine çeviri esnasında Almanca metinde bilemedikleri adları defterin ad 

bölümüne yazılmasıdır. Sıfatlar üçüncü bölüme, filler ise dördüncü bölümde yer alması gerektiği önerildi. 

Burada önemli bir ayrıntı var. Almanca kelime türü olarak adlar, sıfatlar ve fiiller birbirlerinden çok farklı 

özellikler taşıdıklarından, bunların sistematiğini de anlamak gerekmektedir. Örneğin Almancada 10 tane 

ad cins belirteci ve çoğul durumu olmadan ezberlemenin çok doğru bir işlem olmadığı hatırlatıldı. Bu 

nedenle öğrencilere adlar not alınırken mutlaka cinsini belirten ve çoğul takısını belirten yapısını belirten 

yapılara birlikle yazılması ısrarla istenmiştir. Bu şekilde her gün en az 3 tane adın öğrenmenin daha etkin 

öğrenmeye sebebiyet verdiği örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Örneğin Frau = Kadın yerine, die Frau-

die Frauen yazılması daha doğrudur, çünkü Almancada sıfat tamlaması veya isim tamlaması daha doğru 

yazılabilmesi için bu yapıların bilmesi gerekmektedir (Yapılandırmacılık). Fiillerde ise yine o fiilin 

özellikleriyle beraber, hatta derecesi ile yazılması önerilmiştir. (interessieren = ilgilenmek yerine sich für 

etwas interessieren = bir şey ile ilgilenmek; bekommen = almak yerine etwas bekommen 3-wertig, Ich 

bekomme von ihm ein Geschenk, bekommen fiili burada 3 dereceli olduğu için özne, ismin i ve e 

hallerini almak durumundadır. Sıfatlarda ise derecelendirme ile birlikte yazılması istenmiştir. Örneğin 

hell, heller, am hellsten gibi. Ayrıca sıfat bölümünde, zarf ve edatlar da yazılabilir önerisi sunulmuştur. 

Bu defter aslında kelime kartlarının kullanılması (Vokalbelkartei verwenden) stratejinin uygulanmış 

halidir. 

IV. Grup çalışması. Projenin bu bölümünde grup çalışması yerine bireysel çalışma olanağı 

verilmiştir. Projeye katılan öğrencilerin ara ve veya yılsonu sınavlarına % 10 kanaat sağlanabileceği 

söylenmiştir. Bu projeye katılmak istemeyenlerin farklı projelere yönlendirilmiştir (Kısa film çekimi, 
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Roman okuma ve yorumlama gibi). Hiçbir projeye katılmak istemeyenler de olmuştur. Öğrencilerin 

projelere dahil edilmesi teşvik edilmiş ancak zorunlu tutulmamışlardır.  

V. Birlikte düşünme. Her hafta ders aralarında öğrencilerin çeviri etkinliğine ilişkin sorunları 

giderilmeye çalışılmış, öğrencinin bir sorunu diğer bir öğrencinin çözüm önerileri ile de desteklenmiştir. 

Böylece haftalık sözlü dönütlerle süreç izlenmeye çalışılmıştır. Burada en çok zorlanan konunun Almanca 

deyimleri anlamak olduğu gözlemlenmiştir.   

VI. Dönüm noktasını belirlemek. Sözlü dönütlerden bir iki hafta sonra öğrenciler tam olarak nasıl 

bir uygulama içerisinde olduklarını daha iyi kavrayabilmişlerdir. Böyle bir durumda onlara destek 

vermek, yön göstermek, teşvik etmek ve olumlu yönde motive etmek önemli olmaktadır. Öğrenciler aynı 

şekilde bu evrede kendi potansiyelinin farkına varmayı ve çalışmayı benimsemişse daha aktif katılmayı 

uygun görebilmektedir. Hatta projeye katılmayan bazı öğrenciler proje başladıktan sonra arkadaşlarının 

sözlü dönütlerinden ve çalışma performanslarından dolayı ileriki haftalarda da başlayabilmişlerdir. Bazı 

öğrenciler de bunun aksine düzenli programlı çalışmaya uyum sağlayamadıklarından projeyi yarım 

bırakmışlardır. Saydı ve Demirtaş (2008) gereksiz yere zaman harcama, bilgiye ulaşamama, bilgiler 

arasından doğru olanı seçip bulamama ve onların arasında kaybolma riski, dikkat eksikliği, yorumlama 

yetersizliği gibi engeller, araştırma ve ödevlerin yarıda bırakılmasına zemin hazırlar; öğrenciyi 

öğreniminden soğutur, yapay başarısızlık duygusunun oluşmasına neden olduğunu vurgulamıştır. Bu 

durum öğrencilerin öğrenme stilinin farklı olması ile de açıklanabilir (bkz. Köksal 2013: 304-318). 

VII. Bireysel ve grup çalışması. Bu aşamada öğrenciler bir rutine girmiş olmaktalar. Her gün 

hatta aynı saatlerde aynı çalışmayı yapmak onları sistematik olarak öğrenmelerine sağlayabilmektedir. 

Öğrenciler arasında ‘çeviri saatim geldi’ söylemi yaygınlaştığı gözlemlenmiştir.  

VIII. Değerlendirme ve dönütler. Projenin bu bölümünde, yani çeviri sürecinin tamamlandığı 

evrede öğrenci sınıfta bazı sorulara yanıt vermekle yükümlü tutulmuştur. Soruları hem proje yönlendirici 

kişi hem de öğrenciler tarafından Almanca sorarak sınıfta olumlu bir hava yaratılmıştır. Inter-aktif şekilde 

gerçekleşen öğretimde şimdiye kadar sorulan sorulardan bazıları şunlardır:     

• Okuduğunuz gazete metinlerinde en çok hangi konu alanlarına rastladınız? 

• Okuduğunuz gazete metinlerinden en dikkat çekici bilgiler nelerdi? 

• Çeviri etkinliğinde öğrendiğin ve şu an aklına gelen cins ve çoğul takılarıyla beraber 

Almanca adlar söyler misiniz? 

• Çeviri etkinliğinde öğrendiğin ve şu an aklına gelen Almanca fiilleri özel konumları 

hakkında bilgilendirerek söyler misiniz? 

• Çeviri etkinliğinde öğrendiğin ve şu an aklına gelen almanca deyimler söyler misiniz? 

• Her gün 10 tane Almanca cümleyi Türkçeye çevirmek sıkıcı olmadı mı? 
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• Çeviri etkinliği Almanca dili ne yönden ilerletti? 

• Düzenli çalışma sana ne gibi avantajlar sağladı? 

• Almancayı nasıl öğrenebileceğini fark ettin mi? 

• Gazete metinleri nereden edinin? 

• Çeviri etkinliğinde zorlandığın zaman neler yaptın? 

•  % 10 kanaat almasaydın yine de bu etkinliği yapar mıydın? 

• Bu etkinliğe katılmayanlara ne önerirsin? 

 
1.5. Araştırmanın Bulguları 

Tüm katılımcılar bu etkinliğe Almanca dil geliştirme açısından 0-10 puan aralığından ortalama 8 

puan ile değerlendirmişlerdir. Bu ortalama değer ile sürdürülen çalışmanın öğrencilerin Almanca dil 

yeterliliklerine katkı sağladığını söylemek mümkün. Bir katılımcı şu ifadeleri kullanmıştır: “Bu etkinliğe 

8 veriyorum, çünkü bu proje bana birçok şey kazandırdı, örneğin haber okumaya başladım, haberleri 

okurken bakış açım değişti, farklı cümleler gördüm ve bunları çevirirken kendime göre yeni yöntemler 

geliştirdim, yeni kelimeler öğrendim ve bu kelimeleri kelime defterime not aldığım için istediğim zaman 

açıp tekrar bakabilme şansım var. …. . Açıkçası projeyi yaparken biraz zorlandım, çünkü düzenli olmak 

başlarda biraz zor gelmişti. Ama zamanla zevkli geldi ve buna değdiğini düşünüyorum …. 2 puanı kırdım, 

çünkü çok vakit aldığı için ve okul dışında da çalıştığım için diğer dersleri biraz ihmal ettim” (CIIK5).  

Öğrencilerin ATTAÇE’ne göre olumsuz ifadeler içeren 1. madde (ATTAÇE Almanca dil 

yeterliliğime genel olarak yarar sağlamadı) ve 18. madde (ATTAÇE II. dönem devam etmesini 

istemiyorum) ile ilgili görüşlerin sayı dağılımları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo1: ATTAÇE’nin olumsuz görüşlere yönelik katılımcıların sayı dağılımları  
Olumsuz görüşler 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Madde 1 18 1 18 1 18 
Katılıyorum 5 2 3 4 2 2 
Katılmıyorum 75 80 79 81 84 83 
Kararsızım 10 8 8 5 4 5 

 
Öğrencilerin ATTAÇE’nin Almanca dil yeterliliklerine genel olarak yarar sağlamadı (1. madde) 

görüşüne büyük bir çoğunluk katılmamıştır (ortalama 79.3). Bu yüksek ortalama ile etkinliğin genel 

olarak yarar sağladığı sonucunu çıkarmak mümkün. “Almanca dilim bu etkinlik ile biraz daha gelişti.” 

ifadesini kullanan BIK11 ile benzer ifadelere çok sık rastlanmıştır. “Bu çalışmada olumsuz olarak çok bir 

şeye rastlamadım, bu çalışmayı çok başarılı buldum” (CIE8). ATTAÇE’nin II. dönem devam etmesini 

istemiyorum (18. madde) görüşüne yine büyük bir çoğunluk katılmamıştır (ortalama 81.3). CIIK14 “Bu 

etkinliğin hazırlık sınıfında da yapılmasını öneririm” ifadesini kullanmıştır.  
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Öğrencilerin ATTAÇE’ne göre dil becerilerinin gelişimlerine yönelik ifadeler içeren 2. Madde 

(ATTAÇE Almanca yazma becerimi geliştirdi), 3. madde (ATTAÇE Almanca dil bilgisi yeterliliğimi 

geliştirdi) ile 4. madde (ATTAÇE Almanca okuma becerimi geliştirdi) konusundaki görüşlerin sayı 

dağılımları Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: ATTAÇE’nin  dil becerilerinin gelişimine yönelik katılımcıların sayı dağılımları 
Dil becerileri 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Madde 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
Katılıyorum 17 42 45 24 40 32 21 44 42 
Katılmıyorum 52 25 30 36 27 28 49 31 26 
Kararsızım 21 23 15 30 23 30 20 15 22 
 

Öğrencilerin ATTAÇE’ne göre dil becerilerinin gelişimine yönelik ifadelerde ise farklılıklar 

saptanmıştır. Almanca yazma becerisini içeren 2. Madde 45.6 ortalama ile düşük kalmıştır. Dil bilgisi 

yeterlilikleri geliştirme ortalaması 42 ile okuma becerisi geliştirme ortalaması 39.6 ile daha yüksek 

çıkmıştır. AIIE2 kodlu öğrenci şu ifade ile çıkan sonucu destekler niteliktedir: “Bu proje süresinde 

okuduğumu daha rahat anlamaya başladım, hatta dilbilgisi yapılarını da daha rahat seçebildim, 

metindeki cümleleri görerek nerede hangi kelime kullanıldığını gördüm, ancak yazma becerim çok fazla 

gelişmedi”. 

Öğrencilerin ATTAÇE’ne göre dil becerilerinin gelişimlerine yönelik ifadeler içeren 5. madde 

(ATTAÇE Almanca kelime hazinemi geliştirdi.), 6. Madde (ATTAÇE çeviri yeteneğimi geliştirdi) ve 7. 

madde (ATTAÇE konuşma becerimi geliştirdi) konusundaki görüşlerin sayı dağılımları Tablo 3’de 

görülmektedir. 

Tablo 3: ATTAÇE’nin dil becerilerinin gelişimine yönelik katılımcıların sayı dağılımları 
Dil becerileri 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Madde 5 6 7 5 6 7 5 6 7 
Katılıyorum 88 60 3 87 71 2 90 75 2 
Katılmıyorum 0 11 70 0 5 83 0 6 67 
Kararsızım 2 19 17 3 14 5 0 9 21 
 

Bu çalışmanın kelime hazinesini geliştirdiği düşüncesi (5. madde)  88.3 ortalama ile çok yüksek 

bulgulanmıştır. “En çok kelime hazinem gelişti. Ayrıca yeni öğrendiğim kelimelerin nerede nasıl 

kullanıldığını gördüm” (CIK9) ifadesi ile benzer çok fazla öğrenci ifadesine rastlanmıştır. Katılımcılar 

68.6 ortalama ile çeviri yeteneklerinin arttığını (6. madde) düşünmektedir. Burada diller arası çeviri 

olgusuna değinen AIE3 kodlu öğrencinin ifadesi ilginçtir: “ Almancadan Türkçeye çeviri daha kolaydı”. 

AIIE6 kodlu öğrencinin çeviri aracılığı ile metin bütünlüğü ve bağlam bilgisi ilişkisini dile getirmiştir: 

“Çeviri projesi süresinde bir kelimenin sadece sözlük anlamının değil de metindeki bağlam çerçevesinde 

birçok anlam yüklendiğini fark ettim. 7. madde olan 73.1 ortalama değer ile konuşma becerisinin gelişimi 

ise daha düşük çıkmıştır. Bu madde ile ilgili etkinliğin genelde dil gelişimine katkı sağladığı ancak 
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doğrudan konuşma becerisine etki etmediği vurgulanmıştır. Konuşma becerisinin gelişimi ise ancak farklı 

derslerde öğrendikleri kelimelerin aktarımında oluşmuş olduğu verilerden elde edilmiştir: “Öğrendiğim 

yeni kelimeleri konuşma dersinde aktarmaya çalıştım, ama yine de daha akıcı konuşmak isterdim” 

(BIE5).   

Öğrencilerin ATTAÇE’nin dersler arası etkileşime yönelik 8. madde, yani ATTAÇE 

öğrendiklerimi diğer Almanca dil derslerinde karşılaştım) ile 9. madde (ATTAÇE öğrendiklerimi diğer 

dil derslerine aktarabildim) konusundaki görüşlerin sayı dağılımları Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4: ATTAÇE’nin dersler arası etkileşime yönelik katılımcıların sayı dağılımları 
Dersler arası 

etkileşim 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Madde 8 9 8 9 8 9 
Katılıyorum 45 40 61 43 68 52 
Katılmıyorum 23 5 15 12 7 33 
Kararsızım 22 45 14 35 15 5 
 

Ortalama 58 kişi bu etkinlikte öğrendiklerini diğer Almanca dil derslerinde karşılaştığını ifade 

etmiştir: “Okuduğum gazete metinlerine karşılaştığım kelimeleri özellikle karşılaştırmalı ülke bilgisi ve 

okuma dersinde rastladım”(BIIK10). Ancak ortalama 45 kişi ise bu proje süresince öğrendiklerini diğer 

Almanca dil derslerine aktarmış olduğunu belirtmiştir. Her iki ortalama verisi çok yüksek olmayıp yine de 

ortalama değer olarak kabul edildiğinde bu uygulamanın aslında dersler arası etkileşime katkı sunduğu 

ifadesini kullanmak mümkün.  

Öğrencilerin ATTAÇE’nin kişilik gelişimine yönelik 10. madde (ATTAÇE güncel konular 

hakkında bilgi sahibi oldum), 11. madde (ATTAÇE gazete okuma alışkanlığım gelişti), 12. madde 

(ATTAÇE sayesinde dünya bilgim arttı.) ve 13. madde (ATTAÇE aracılığıyla kültür bilgim arttı) sayı 

dağılımları Tablo 5’de görülmektedir. 

 

 Tablo 5: ATTAÇE’nin kişilik gelişimine yönelik katılımcıların sayı dağılımları 
Kişilik gelişimi 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Item 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 
Katılıyorum 72 71 41 35 75 55 45 30 80 58 46 30 
Katılmıyorum 2 11 22 17 5 13 20 29 4 14 17 24 
Kararsızım 16 8 27 38 10 22 25 31 6 18 27 36 
 

Öğrencilerin ATTAÇE’nin kişilik gelişimine yönelik sorulan soruların cevapları 

değerlendirildiğinde 10, 11 ve 12. maddelerin yarar sağladığı, 13. madde ile ilgili karasız kaldığı 

görülmektedir. 10. madde olan ATTAÇE güncel konular hakkında bilgi sahibi oldum maddesi 76.3 

ortalama ile yüksek çıkmıştır. CIIE4 kod numaralı öğrenci “Güncel haberleri çevirdiğim için gündemden 
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haberdar oldum özellikle Almanya’daki gündemden” ifadesini kullanmıştır. Benzer şekilde CIK5 “Sürekli 

gazete okuyan birisiydim, ancak Almanca gazete takip ederek Almanya’daki gündemi de takip etmeye 

başladım” demiştir. 11. madde bünyesindeki gazete okuma alışkanlığın gelişmesi konusunda 61.3 

ortalama katılım ile yine yüksek sayılabilecek bir değer çıkmıştır. “İlk defa almanca gazete okudum” 

(AIK15) ifadesi ile “Gazete okuma alışkanlığı kazanmış oldum” (BIIE13) ifadeleri sıkça rastlanan 

ifadeler arasındadır. 12 madde olan ATTAÇE sayesinde dünya bilgim arttı görüşüne ortalama 44 kişi 

katılmıştır. CIIK1 kodlu öğrenci ifadesi alıntılamaya değerdir: “Gazete çeviri projesinin bana çok yararı 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sayede gazete okumaya, haberleri takip etmeye başladım. Alman 

gazeteleri, haberi sunuş tarzları, olaylara yaklaşımları (tarafsız) beni etkiledi. Alman haberlerin daha 

kısa ve öz olduğunu, daha genel hatlarıyla verildiğini gördüm”. 13. madde ise ATTAÇE aracılığıyla 

kültür bilgisinin artmasıyla ilgiliydi. Bu maddeye ortalama olarak ancak 35 kişi kararsızlık görüşünü dile 

getirmiştir. Ancak konuyla ilgili CIL3 “Geçen gün mesela bir devlet başkanın (Nelson)’ın ölüm 

yıldönümüydü. Bunu duyunca hemen aklıma yaptığım çeviriler geldi, çünkü o haberi çevirmiştim. Dünya-

kültür bilgim arttı aslında.” demiştir.  

Öğrencilerin ATTAÇE’nin özerk öğrenmeye yönelik 14. madde (ATTAÇE ile ders çalışma 

sorumluluk bilincim arttı), 15. madde (ATTAÇE ile kendi sözlüğümü sistematik oluşturmam benim 

için yararlı oldu), 16. madde (ATTAÇE ile dil düzeyimi nasıl ilerletebileceğimi öğrendim) ile 17. madde 

(ATTAÇE Almanca dil duyarlılığımı geliştirdi) sayı dağılımları Tablo 6’de görülmektedir. 

Tablo 6: ATTAÇE’nin özerk öğrenme yönelik katılımcıların sayı dağılımları 
Kişilik gelişimi 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Madde 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17 
Katılıyorum 46 45 51 43 51 36 59 37 44 50 63 53 
Katılmıyorum 24 15 9 10 13 19 13 23 17 9 5 11 
Kararsızım 20 30 30 37 26 35 18 30 29 31 22 26 
 

Özerk öğrenme ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenme ile ilgili sayı dağılımlarına bakıldığında 14. 

maddeye karşılık gelen ATTAÇE ile ders çalışma sorumluluk bilincim arttı ifadesine ortalama 47 kişi 

onaylamıştır. “Zamanımı boş geçireceğine çeviri yapıyorum”(BIIE9) ifadesi bu bakımdan önemlidir. 

Benzer şekilde  “En önemlisi düzenli çalışmak için kendimi zorladım. Her gün çevirileri düzenli olarak 

yapmaya gayret ettim ve sonra alıştım. Düzenli çalışma ile dil öğrenme gerçekleşti” (CIIK7) demiştir. 

AIK2 kod numaralı öğrenci ise “Bir düzenim oluştu, çünkü hafta içi her gün aynı saatte çeviri yaptım. 

Sistematik çalışmam bana çok yarar sağladı – öğrenci olarak beni disipline etti” diyerek kendisini ifade 

etmiştir. 15. maddesine  (ATTAÇE ile kendi sözlüğümü sistematik oluşturmam benim için yararlı oldu) 

43.6 ortalama kişi katılmıştır. Bu ifadeyi BIIK7 kodlu öğrenci şu sözlerle desteklemiştir: “Sözlük 

kullanımını azaltarak zamandan tasarruf ettim. Ayrıca bu çalışma ile oluşturduğum kelime defterini hala 

kullanıyorum, çünkü belli bir sistematiği var ve bu etkinliğin dışında da kullanıyorum”. 16. madde 

(ATTAÇE ile dil düzeyimi nasıl ilerletebileceğimi öğrendim) için 57.6 ortalama kişi katıldığını 
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duyurmuştur. CIIE8 kodlu öğrenci “Derste Präteritum işlemiştik. Genelde oradaki bilgileri ezberlemeyi 

çalıştım. Ancak Gazete dili olan Präteritum’un fiil çekimlerini görebildim. Burada dersin dışına da 

çıkmak gerektiğini gördüm. … Cümleleri çevirirken önce nereden başlamam gerektiğini fark ettim. 

Mesela Relativsatz varsa önce Relativsatzın çevirisini ismin başına koyduğumda daha kolay çevirdiğimi 

gördüm. … Alman dilindeki öneklerin (päfix) ve soneklerin (suffix) kelime anlamını büyük ölçüde 

değiştirdiğini ve bu anlamı değiştiren dilbilgisi unsurların Türkçedeki ekleriyle ilişkilendirdim.” 

ifadelerini kullanmıştır. 17. madde (ATTAÇE Almanca dil duyarlılığımı geliştirdi) ise 44.3 ortalama ile 

olumu bir katılım almıştır. BIE4 kodlu katılımcı “Kelime bilgim ile birlikte dile bakış açım da değişti. 

Artık sözlüğe daha az baktığımı fark ettim. Bir ismin die, der yoksa das mı alıyor kendim tahmin 

edebiliyorum Dil olayına daha geniş bakmak gerekiyormuş.” sözlerini kullanmıştır. 

1.6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Tüm 90 katılımcı bu etkinliğe Almanca dil geliştirme açısından 0-10 puan aralığından ortalama 8 

puan vermişlerdir. Bu sonuç yabancı dil olarak Almanca öğretiminde strateji destekli eğitimin 

öğrencilerin öğrenmesini olumlu teşvik ettiği ile değerlendirilebilir.    

Katılımcıların olumsuz ifadelere 80.4 gibi yüksek bir ortalamayla katılmaması ile sonuçlanması, 

bu etkinliğin öğrenciler üzerinde oldukça yarar sağladığı ve bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiği 

sonucunu beraberinde getirmektedir.  

Dil becerilerin gelişimine yönelik farklı bulgular saptanmıştır. En yüksek katılımcı sayıları 

verilerine göre yarar sağlayan alanlar sırasıyla şöyledir: kelime  (88.3), çeviri (68.6), dilbilgisi (42), 

okuma (39.6), yazma (28.8) ve konuşma (2.3). Bu 6 alan kendi içerisinde değerlendirildiğinde, 

katılımcıların oldukça belirgin bir şekilde kelime öğrenmelerine katkı sağladığı söylenebilir. Bu sonuç 

bilişsel bir strateji olan öğrenilecek yeni kelimelerin düzenli olarak kelime defterlerine yazılması ve 

kelimelerin bağlam bilgisi ile birlikte öğrenilmesi stratejisinin önemini vurgulamaktadır. Keskin (2013) 

tezinde strateji destekli eğitimin öğrencilerin öğrenme ve konuşma stratejilerini geliştirme üzerindeki 

olumlu etkiyi ortaya koymuştur. Schlak (2002) ampirik çalışmasında yabancı dil öğretiminde öğrenci 

odaklı strateji eğitiminde özellikle dilbilgisinin öğretimini işlemektedir. Buradan hareketle farklı dil 

becerilerine özgü strateji eğitiminin daha yüksek değerlerde olumlu etkilere yol açabileceği ifade 

edilmiştir.   

Dersler arası etkileşim maddesinde elde edilen sonuç tüm proje açısından oldukça önemli 

sayılabilecek bir değer niteliğindedir. Yabancı dil öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının tümünde dil 

becerilerin birbirinden bağımsız değil de daha çok birbiriyle ilintili bir biçimde verilmesi görüşü 

hâkimdir. Bu temel görüşe göre farklı becerilerin ortak amacı bildirişimsel edinimin geliştirilmesidir. Bu 

açıdan bakıldığında proje aracılığı ile öğrenilenlerin diğer derslerde karşılaşılması 58 ortalama değer ile 
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oldukça olumlu bir sonuç olarak yorumlanabilir. 45 ortalama değer ile öğrenilenlerin diğer dil derslerine 

aktarılmış olması, çalışmanın sistematiği açısından verimli bulunmuştur.    

Proje etkinliğinin diğer önemli bir sonucu katılımcıların 76.3 ortalama ile güncel konular 

hakkında bilgi sahibi olmaları ve 61.3. ortalama ile gazete okuma alışkanlıklarına bir katkı sağlamış 

olmaları ile 44 ortalama ile dünya bilgilerinin artmalarına yöneliktir. Bu sonuçlara göre proje 

katılımcıların kişilik gelişimine, okur kimliğine ve evrensel bilgi akışına katkı sağlamasıdır. Proje bu 

anlamda katılımcılara üniversite eğitimin sadece okul dersliği ile yurt arasında mekik dokunabilecek bir 

yer olmadığını, nerede neler yaşandığını bilmenin evrensel nitelikler kazandırdığını da vurgulamış 

olmaktadır. Ancak katılımcıların 35’i ile kültür bilgilerinin artması maddesine karşı kararsız kalmaları 

düşündürücü bulunmuştur. Açıklama nedeni olarak bir katılımcının ara değerlendirmelerde kullandığı şu 

sözler açıklık getirebilir: “Hocam sizin verdiğiniz konular çerçevesine uygun gazete metinleri bulmakta 

çok zorlandım. Dünyada çok kötü şeyler oluyor”. 

Uygulamanın son, ancak en önemli konu maddelerini içeren ortalamaları değerlendirdiğimizde 

ortaya çok olumlu bir tablo çıkmaktadır. Proje yabancı dil öğretiminin bilişsel stratejiler kullanarak yaşam 

boyu çerçevesinde ele alındığında tüm 4 maddenin katılım oranlarının katılmayanların ve kararsızlara 

göre daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Buna göre 47 ortalama ile ders çalışma sorumluluk bilinçlerinin 

arttığı, 43.6 ortalama ile kendi sözlüğünü sistematik olarak oluşturması, 57.6 ortalama ile yabancı dil 

düzeyinin nasıl arttırabileceğini bilmesi ve 44.3 ortalama ile dil duyarlılığının geliştirmesi kayda değer 

bulunmuştur. 

Elde edilen veriler bütüncül değerlendirildiğinde yabancı dil olarak Almanca öğretimi strateji 

temelli bir yaklaşımla sunulması çoklu katkılar sunabilir: Öğrenciler Almanca dilini geliştirebilir, 

öğrendiklerini diğer derslerine aktarabilir, kişilik gelişimi etkinleşebilir ve yaşam boyu neyi nasıl 

öğrenmesi gerektiğini öğrenebilir. Ünal, Onursal-Ayırır ve Arıoğlu (2011) bu değerlendirmeyle örtüşen 

benzer bir sonuç bulmuşlardır. Çalışmalarında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin eğitiminde 

öncellikle “Bellek stratejileri”nin, “Bilişsel stratejiler’in ve “Duyuşsal stratejiler”in Türk öğrencilerine 

öğretilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu açıdan strateji eğitimi temeli yabancı dil olarak 

Almanca öğretimi önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Autonomous learning which has a large field of application in foreign language learning as in every field of 
teaching today was addressed in the study.  

The population of the research includes all university students who study in the department of German 
Language Teaching in Turkey and the sample comprises of the first-, second-, third- and fourth-year students 
studying in Marmara University, Department of German Language Teaching. 

For the data collecting tool, the survey study named “checklists for learner autonomy” (M.G. Tassinari, 
2010) was taken as basis.** An effort was made to determine personal information; responsibilities, skills and 
motivations during the learning process via a 3-point Likert type scale in the survey form evaluated on SPSS 
software package. 

Some of the results obtained in accordance with the findings and interpretation are as follows: 

It was observed that majority of the department students were informed about learning strategies and types, 
they were aware of their strengths and weaknesses; and visual learning was the most utilized learning type during 
their learning process.  

It was revealed in this study that students should give much thought to their own learning processes, and 
the information about learning methods and strategies which are applied for the intended plan and also theoretically 
known by students should be applied practically during the learning process too. Consequently, it should be 
remembered that autonomous learning will be performed successfully as long as it is supported by important 
elements such as method, motivation, learning strategy, and self-assessment.  

Key Words: Autonomous Learning, Learning Type, Learning Strategy 

  

                                                            
57 This study is based on the postgraduate study titled “Foreign language learning habits of German Language and Education 
teacher candidates” by Nagehan Çakır whom I advised in Marmara University, Department of German Language and Education 
between 2012 and 2014. 
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Subject, Scope and Aim of the Study  

The aim of the study is to determine to what extent the university students are aware of their own 

learning types and strategies. The ways of solving learning problems were also investigated in the study.  

Another purpose is to reveal the learning motivation and planning. The point here is to help students who 

have difficulty in learning to be more successful.   

The sample group, which was limited to the teacher candidates studying in Marmara University, 

Department of German Language and Education in 2012-2013, is composed of the first-, second-, third- 

and fourth-year students.  The sample group to be examined in terms of their learning habits was 

investigated from such aspects as the type, strategy, motivation, planning of learning, realization of the 

learning plan and measurement of learning achievement. 

Field Studies in Turkey  

After defining the primary problems related to autonomous learning, the academic literature on 

this field was examined. There have been some postgraduate thesis studies conducted on the topic of 

autonomous learning in foreign language education in recent years.  

The increased amount of academic study lately in Turkey draws attention to the fact that the 

foreign language education is provided through autonomous learning in university preparatory classes.   

Some of these studies examining the autonomous learning from different aspects were shortly introduced 

and their importance for our study was mentioned in the study. 

In the postgraduate thesis by Koçak (2003), autonomous learning readiness levels of 186 students 

who learnt English at the Preparatory School of Başkent University were investigated. It was found in the 

study that students had high level of motivations, succeeded in using strategies through self-observation; 

however, that they held teachers responsible for most of the learning activities and mid-level students 

were more successful in non-class English learning activities.  

Karabıyık (2008) investigated the relationship between culture of learning and Turkish university 

preparatory students' readiness for learner autonomy. The students who learn through the autonomous 

learning activities in high school are more effective in their perception and behaviors concerning this 

topic. It was also emphasized that other individual factors should be examined too (Karabıyık, 2008).  

Demirtaş (2010) who came up with similar results investigated the conformity of autonomous 

learning in English preparatory class with student requirements, the place of autonomous activities in the 

course and their effects on students' perceptions and academic achievements. 
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Kaya (2012) conducted a “survey study concerning the autonomous learning skills in foreign 

language learning with 162 second-year students of distance English Teaching Undergraduate Program” 

in the postgraduate thesis on autonomous learning skills of distance education learners in foreign 

language learning: Distance ETUP. Another researcher, Göçmez (2014) investigated the readiness levels 

of students who received distance English education by measuring their views on autonomous learning.  

Despite confirming a statistically significant difference in autonomous learning habits of German 

Language teacher candidates in İstanbul University according to the gender and age variables, Deregözü 

(2014) could not find a significant difference according to their class levels and educational levels. It was 

found that their learning habits were on higher levels than planning, application stages and assessment. 

In the postgraduate thesis study named An examination of teacher candidates' autonomous 

learning levels according to various variables, Alkan (2015) examined 776 first-, second-, third- and 

fourth-year students who were studying in Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education in 2014-2015 

academic year. It was found according to the findings obtained from the analysis of the “autonomous 

learning scale” which was used to determine teacher candidates' autonomous learning levels that their 

autonomous learning levels exhibited a significant difference according to the department and the high 

school from which they graduated. However, no difference was found according to the variables gender, 

the place where they spent most of their lives, the geographical region, class level and family's income 

status. In addition, it was observed that there was a positively significant but low-level relationship 

between teacher candidates' autonomous learning levels and their GPA. 

Finally, it was determined that academic self-efficacy and academic motivations were important 

predictors of teacher candidates' autonomous learning. 

The aim of Yılmaz's (2014) postgraduate thesis study on foreign language learning habits of 

German Language and Education teacher candidates was to determine the learning habits acquired by 

students who were studying in Marmara University, Department of German Language Teaching in 2012-

2013 spring term during the university education. It was also found that most of the students knew the 

learning strategies and the motivational factors, and that they were able to determine the duration and 

environment of study. However, it was revealed that the students could not comprehend and understand 

how they would benefit from those strategies when facing challenges during the learning process. 

Another remarkable point is that the students seemed quite reluctant about new learning strategies.  

The research focused on the autonomous learning attitudes of students especially in preparatory 

classes or faculties of education.  The type of learning, choosing right strategies and their contribution to 

the learning processes and the learning achievement were examined. However, similarity of previous 

postgraduate thesis studies, in other words, the fact that they constantly address the same topics, prevents 

the research subject from being improved.  Information exchange is required to ensure a more effective 
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field research. It is therefore believed that waste of time and resource can be avoided and more effective 

academic studies can be conducted. 

Problem Status  

Each student has different habits during foreign language learning. This is why learning strategies 

and habits, motivation and self-assessment play an important role. Hence the concept of autonomous 

learning. Now, the activity of learning should not be managed externally but by student himself/herself; 

therefore, university students should be made assume more responsibilities and increasingly handle their 

learning by themselves. Students have to identify their weaknesses and deal with it through appropriate 

strategies they choose. Being able to make this choice presents a great problem. 

Another important problem is the loss of motivation during learning. In this case, students 

generally stop studying instead of trying other methods to gain the learning achievement. The fact that 

students do not know themselves sufficiently poses another problem; they think themselves either too 

superior or too inferior.    Another point to remember is that students maintain a score-oriented learning 

process. Then, language learning is of course not possible. Therefore, university students have to take 

“lifelong learning” as basis.  

The Concept of Autonomous Learning  

Even Pestalozzi as an educational reformist addressed the type of learning and explained this 

change of educational understanding as follows: 

We have unexceptionably come to understand that a human is not taught with what he hears but 

what he does (cited by Wilkner, 1987, p. 4). 

The renowned educational reformist Pestalozzi pointed out that learning is not performed only by 

listening. Learning is an efficient action; students learn by doing personal acts and gain experience 

through different senses to improve themselves and perceive both the world and themselves.  

Another figure among today's pedagogues, Carl Rogers, emphasized that learning is possible 

through personal efforts with the statement “An individual cannot teach another one directly but may 

enable the other one to learn” (Rogers, 1951). He therefore indicated that learning act can be facilitated.  

 According to the definition by Holec who mentioned the importance of the same situation, 

“autonomous learning is the ability to assume one's own learning's responsibility” (Holec, 1981). 

Autonomous learning means that students should make their own decisions about their learning. 

Accordingly, the traits of the autonomous learner are defined as follows:   
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 He/she has desire to learn, 

 is aware of how he/she will learn,  

 creates a learning plan, 

 knows what methods or strategies to use, 

 know whether to learn by himself/herself or with others, 

 is aware of his/her goals, 

 knows how to plan the learning durations, 

 knows how to check and assess his/her learning.  

(Rampillon & Bimmel, 2000, p. 33). 
 

In the Common European Framework of Reference accepted as an important resource in language 

education, autonomous learning is specified according the following fields:  

 Raising the learner’s awareness of his/her present state of knowledge; 

 Self-setting of feasible and worthwhile objectives; 

 Selection of learning materials; 

 Using appropriate instruments for self-assessment. 

(Quetz 2001, p. 18) 
 

As can be understood from the points abovementioned (Rogers, 1951; Rampillon & Bimmel, 

2000: p.33); Quetz, 2001: p.18) the responsibility of learning in autonomous learning belongs to the 

student. It is also important that teachers master the principles of autonomous learning.    

Teacher's duty is not only to convey information but also help students in the face of difficulties 

as specialists. Opportunities should be provided so that students can have experiences. 

Students now assume more responsibilities to learn thanks to the role exchange between student 

and teacher. 

Goals of learning are not identified only by teachers; students too decide to what purposes they 

will achieve through which contents. The roles exchanged between teacher and student are given in the 

table below. (Deiterring, 1995, p. 108). 

It is possible to summarize their different traditional and autonomous learning understandings in 

the table below: 

Table 1 Traditional Understanding of Lesson and Autonomous Learning 

Criteria Traditional Understanding of Lesson Understanding of Autonomous Learning 

Identification of Learning Goals Identification of Learning goals by the 
Educator 

Determining the learning agreement 
according to content and assessment 
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criteria 

Preparation for the Lesson 
Preparation of the material  
Choice of method  
Planning the program 

Collecting the material 
Library  
Specifying the choices 

Method Used Offering ideas and solutions  Mobilizing the potential 

Assessment of field knowledge Directly by the teacher                Conveying  
               through helping 

Type of motivation Extrinsically Intrinsically 
 
Main Understanding 
 

Teaching 
Informing 

Consulting 
Helping 

(Deiterring, 1995, p. 109, cited from Hirth, 1980, p. 124).  

It is understood when one looks at both drafts that responsibility belongs to the student 

himself/herself in autonomous learning rather than in the traditional understanding. The teacher supports 

the student for any kinds of problems, encouraging him/her. The student does not feel that he/she is 

controlled. He/she decides about his/her own learning goal and path. No longer does he/she only consume 

the learning particles provided by the teacher. Instead, he/she picks up the important information while 

constructing his/her knowledge.  

Autonomous learning which has been utilized in different fields of application over time has also 

been an important didactic approach in the foreign language education. To be able to be autonomous, the 

student should specify appropriate learning strategies for himself/herself, and direct and configure the 

learning process. The readiness level and motivational consciousness of the students need to be enhanced 

to ensure the autonomous learning. In addition, this process should also be assisted through learning 

strategies, techniques, self-assessment and students' awareness. The use of original materials and 

worksheets is also among the most important elements of this process. 

As a result of comparing both drafts, it is seen that autonomous student assumes the 

responsibility.  

The teacher should support the student in case of any problems by encouraging him/her.  Now, 

the student does not have a feeling that he/she is controlled. The student determines his/her learning goal 

and path by himself/herself. The student is not only the consumer of the topics given by the teacher any 

more. He/she now chooses the important information and generates his/her own knowledge.  

Method  

An effort was made to determine personal information; responsibilities, skills and motivation 

levels during the learning process via a 3-point Likert type scale in the survey form evaluated on SPSS 

software package.  
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The research is based on an intensity analysis performed on the learning habits of German 

Language teacher candidates (n=117) participated in the survey. The survey used to obtain the data of 

learning habits during the learning process was developed utilizing the studies by Tassinari (2010) and 

Başbağı, Kasapoğlu & Çakır (2014). The questions concerning the motivation, measurement/ assessment 

of the learning achievement and identification of the learning goals were used as the same in the study by 

Tassinari while learning strategy, learning types, learning conditions and students' deficiencies were 

applied from the other study (Başbağı, Kasapoğlu & Çakır, 2014).  

 
Open-ended questions as well as the close-ended ones were asked to the teacher candidates so 

that they could write down their own thoughts. There are questions for seven different fields in terms of 

learning habits: 

 1) Learning types: At the beginning of the survey, there is an effort to determine what learning 

types and learning strategies the teacher candidates have.  

 2) Motivation to study: In this section, the motivation awareness, motivational factors and the 

loss of motivation are addressed. 

 3) Planning of Learning: The third section of the survey is for the preparation of the planning of 

learning. With whom and how do the candidates define their goals?   

4) Linguistic skill areas: Are the areas in which they are deficient and successful able to be 

specified? 

5) Studying conditions: Are the duration and environmentally studying conditions able to be 

specified by the teacher candidate? 

 6) Realization of the learning plan: Are the deficiencies able to be noticed during the 

autonomous learning process? Is the necessary studying material able to be chosen? Are the learning 

activities able to be started and maintained? 

 7) Assessment of the learning achievement: Is the learning achievement able to be measured 

and assessed? Who or what tools are utilized for this? 

 

It is possible to summarize the survey questions scrutinized above in the following scheme under 

the title of autonomous learning field.  

Scheme 1 Autonomous Learning Field 
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Analysis of the Findings 

The introduction and analysis of the findings obtained from the survey was performed in the 

study. In short, the adopted learning type and strategies were addressed after having told about the 

characteristics that form the identity profile of the teacher candidates. Finally, the motivation 

consciousness, factors and the planning of learning were introduced.  

 Personal Information on Teacher Candidates 

As for the personal profile of the teacher candidates, most (34.19%) of those who study at the 

Department of German Language and Education is 25 years old and above. The majority (73.5%) of them 

is female. More than half (56.41%) of the students were born in the countries where German language is 

spoken. 104 of the 117 participants have lived abroad at least once even for a short time. Another point is 

that more than half (88.03%) of the students have lived in a country where German language is spoken. 

The majority has been abroad for more than 16 years. Most of the students have been to a school abroad 

for 6-10 years. It can be seen that last time, most (28.45%) of them went to Hauptschule; the other part 

(26.3%) went to Gymnasium. Most students have a good command of two foreign languages (49.6%). 

Majority (32.4%) of the teacher candidates were graduated from a state high school. While 28.2% of the 

students attended the preparatory class, 71.8% of them did not.   Majority (57.6%) of those who attended 

the preparatory class continued their education there for two terms without interruption (see Annex 2 

Identity Profile).    

It is understood from these results that the student profile has a homogenous structure. They have 

different linguistic levels. It can be seen that they had different linguistic levels before starting the 

university education. Majority of the teacher candidates who were able to start the university education, 

skipping the preparatory class has adequate linguistic levels. 

Learning Types and Strategies of the Teacher Candidates  

It was observed that majority of the teacher candidates were informed about learning strategies 

and types, they were aware of their strengths and weaknesses; and visual learning was the most utilized 

1  STYLE 
LEARNING TYPE 
 AND STRATEGY  

2 MOTIVATIONAL 
CONSCIOUSNESS  

 FACTORS  

3 PLANNING 
GOAL  

 FIELDS OF SUBJECT  
 STUDYING DURATION AND  

ENVIRONMENT  
CHOICE AND APPLICATION OF 

MATERIAL 

4 ASSESSMENT-EVALUATION 
MYSELF  
 OTHERS  

CHECKLISTS  
TEST 
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learning type during their learning process. Nevertheless, many of the teacher candidates utilize multiple 

learning types at the same time. The desire to acquire new learning types remain on a very low level. The 

rate differs between 1-7%. As for which strategy to choose, it was stated that mostly project based, 

cooperation based and rote learning was preferred. Another point to explain is that the most desired 

learning type is the one performed with role plays. This shows that the candidates are not acquainted with 

every strategy but curious to learn. Not every student have various strategies of learning; however, it 

should be remembered that a different strategy is chosen while learning.  

 
Learning Motivation of the Teacher Candidates  

In the light of candidates' explanations on this topic, we obtain the following results: Majority of 

them knows what situation will motivate them during the learning process.  In the other cross tabulation, 

the motivation can be ensured through choosing interesting material, awarding the learning achievement, 

cooperation (two individuals studying together), and the project studies. However, 45% of the candidates 

are not in the mood of remotivating themselves in case of the loss of motivation. It can be inferred that 

candidates do not possess different strategies and methods to solve the problem. While only 2% of the 

participants who said that there are many motivational factors could motivate themselves, 10% of them 

stated that they had the social motivation. Hence, it is seen that the teacher candidates master the 

autonomous learning skill to a limited extent because, consequently, the autonomous student learn by 

deciding on his/her goals and strategies in individual and cooperative ways. Then he/she assesses those 

decisions.  

                  
 

Planning of Learning  

visual 
40% 

audial 
26% 

kinesthetic 
9% 

social 
25% 

TABLE 2    LEARNING TYPE 
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cooperation 
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TABLE 3  LEARNING STRATEGY 
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1% 

TABLE 4   MOTIVATIONAL COUNSCIOUSNESS 
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2% 
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4% 

TABLE 5  MOTIVATIONAL FACTORS 
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Majority of the candidates think that they are able to set goals by themselves. While a 

considerable number of them set their learning goals with the help of others, and some of them do it with 

the help of the advisor, few of them set their goals with a checklist. The number of those who think that 

checklists are important for the learning process is very few.  This indicates that the candidates cannot be 

adequately efficient in using the checklist for the planning of learning. On the contrary, such lists make it 

possible for an assessment of the learning activity. All students therefore should use this assessment to be 

able to be more autonomous. Most of them are not even aware of the fact that such lists help them to 

guide themselves (see Table 6).  

 

 
Fields of Weaknesses  

The primary weaknesses in the German language learning are country information, grammar and 

vocabulary. The teacher candidates who are aware of their deficiencies are therefore able to make the 

planning to eliminate those deficiencies. Hence, it is also understood how associates can mentor the 

teacher candidates on the topics in question  

 

 
Studying Duration 

Being able to manage the studying duration has an important place in the planning of learning. In 

Table 8, most (70%) of the candidates claims that they can plan the studying duration. It is therefore 

understood that an important condition of autonomous learning is met because setting the studying 

0
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TABLE 6.  PURPOSE OF PLANNING 
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duration according to the needs means that one knows how much time individually is needed. 

Accordingly, it is necessary to specify the aim of the study in a better way (see Annex 2).  

 

 

Learning Environment 

According to the results, majority of the teacher candidates are able to set the learning 

environment that is useful for them. Choosing and setting an appropriate studying environment is 

important because it affects the learning process.  

 
 

 

Selection of the Study Material  

When considering the answers given with regard to this topic, many (71%) of the candidates 

claimed that they can choose the materials by themselves and therefore have control on the learning 

activity. On the contrary, 27% of them stated that they are yet to learn it (Table 10). The reason is that 

everyone has different learning backgrounds. We can observe this in some of the candidates who are open 

to be controlled by others. Therefore, they do not know how to choose materials and perform the learning 

activity. 

I can set 
69% 

I must learn 
29% 

It's unimportant 
2% 

TABLE 8 STUDYING DURATION 

I can set 
76% 

I must learn 
20% 

It's 
unimportant 

4% 

TABLE 9 STUDYING ENVIRONMENT 
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Evaluation and Assessment of the Learning Stages 

Majority of the candidates stated that they evaluate/assess the stage in three different ways. They 

measured the learning stages by themselves, with an external support or an exam. Even though majority 

of the teacher candidates said that they measure their achievements by themselves, through a test or with 

others, few of them master the evaluation through checklists. And they are not that willing to learn this 

type of evaluation. Consequently, checklists that may be considered to be the main tool of evaluating the 

achievement by oneself are not adopted by the teacher candidates. 

 
Some Recommendations Concerning Assessment and Autonomous Learning  

To sum up, it can be said that the teacher candidates should gain more consciousness about the 

learning habits and give thought to this topic. Although there are some theoretical information on learning 

strategies, motivational factors and learning types, these are not put into practice on an adequate level. 

According to the results of the research, even though the teacher candidates are aware of the difficulties, 

they do not know how to deal with that problem. Because nearly half of the candidates have difficulty in 

remotivating themselves when they lose motivation. Just as the high level (81.9%) of consciousness in 

terms of learning types seem satisfying, willingness to learn the learning types is on a very low level (1-

I can do it 
71% 

I must learn 
27% 

It's unimportant 
2% 

TABLE 10 SELECTION AND APPLICATION OF MATERIAL 

by myself with others through checklists with tests
I can do it 74 50 14 60
I must learn 10 14 17 15
It's unimportant 0 5 4 3
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7%). It is possible to observe the same tendency in the learning strategies. Although there is a high level 

(72%) of consciousness in that area, they do not seem enthusiastic about acquiring new strategies (6-20%) 

while determining their learning strategies (87%-93%). Based on these observation, it can be said that the 

teacher candidates have excessive amount of confidence. While 86% of the teacher candidates have the 

motivation, 45% of them are not that good at restoring it when they have lost their motivation. For 4% of 

the candidates, ambition and readiness to obtain information are important factors for motivation. 

However, this rate remains too low. With regard to the interpretations of these findings, the teacher 

candidates regard their achievements as being on high levels. Nevertheless, the fact that they do not 

master the learning methods and personal motivational factors indicates how inadequate they are. In this 

case, it is seen that autonomous learning plays an increasingly important role from the beginning of the 

foreign language learning until the language education at university. This is better understood when one 

looks at the clustering of these data obtained from the four main area (see Scheme 1, p. 5) in the whole 

autonomous learning area.  

According to Bleyhl, language cannot be taught linearly; however it can be learnt so (2000, p. 7). 

Therefore, the student should comprehend the information given in a way that suits him/her. If the 

autonomous learning starts to be applied, the students realize the learning achievement and use the 

information given for entire life.  

The learning occurs through students' gaining experiences, not through the narration by the 

teacher. Students' interest in learning is lost with the guiding course contents. The seminars should be 

arranged so appropriately that the student can assume more responsibilities in his/her learning. This way, 

the weaknesses can be identified and eliminated. 

In the current study, the teacher candidates were investigated for their deficiencies. There was an 

effort to determine how they would act in case of a problem. It is important to reveal this aspect because it 

is ensured this way that students have acquired strategies to use in case of such situations. 

It becomes harder to quit the learning habits acquired later in the university. Learning in the 

secondary education differs from the one in the university. While course contents are constantly repeated 

and managed by teachers at school, the learning in university is rather autonomous. 

Senior high school students or university students now master countless number of learning 

strategies; however, they usually struggle to use them.  It is difficult to break away from traditional 

learning to adopt new understandings and transfer them into the learning. Applying the learning strategy 

to the concrete learning activity is one of the greatest problems for nearly all students. 
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It should be a part of the main goals of the language education in university to develop students' 

autonomous learning so that they can define their personal learning styles, apply learning strategies and 

plan their learning. 

The autonomous learning habits of the German language teacher candidates studying in Marmara 

University were introduced. This will enable more confidence in the university education. 

Consequently, it can be said that autonomous learning has a motivation-enhancing effect on 

students. Choosing and learning the topics arbitrarily motivates the students. Learning is now 

understandable and transparent. 

However, promotion of autonomous learning in the Turkish Educational system faces challenges. 

Some of the recommendations to be applied are listed below: 

1) Teachers who serve in the primary and secondary education cannot spare time for innovative 

learning methods such as autonomous learning due to the lack of time because they are obliged to follow 

the curriculum. Therefore, teachers do not take student's requirements into consideration most of the time. 

That is why lessons are still taught in a teacher-centered fashion.  

2) Another problem is that students feel concerns for exams and their future due to the central 

exams during transition to the secondary and higher education across the country because they have to 

prepare for multiple-choice tests to give more correct answers. That is why the stressful students do not 

have time for learning for which they are personally responsible. 

3) Students who are introduced to many different foreign language levels after the secondary 

education placement exams are randomly gathered in the foreign language classes of most Anatolian and 

science high schools. While the lessons to be taught by teachers get more difficult in the classes formed 

without any prior foreign language level tests, students are therefore prevented from improving gradually. 

The same teacher should make more effort to teach lesson on different levels. It is evident that teaching 

lesson in heterogeneous classes is difficult. Autonomous learning is usually not possible in such class 

environments. 

Autonomous learning is an innovative approach. Having become not just a modern approach over 

time, autonomous learning has turned out to be a great need that every students should benefit from to 

increase efficiency and autonomy.  

The students who need warnings from their surroundings to contribute to their development 

should acquire skills and gains that they can utilize in daily life. (Wolff, 2008, p. 31). 
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One cannot help but agree with this opinion. Teacher candidates should be provided with 

transparent goals. Not only the expectations from university education should be met, but also these goals 

should be kept alive later in the professional life. However, there is a need for lifelong-learned foreign 

language skills. Autonomous learning should be featured and encouraged during the university education. 

It was revealed in this study that students should give much thought to their own learning processes, and 

the information about learning methods and strategies which are applied for the intended plan and also theoretically 

known by students should be applied practically during the learning process too. Consequently, it should be 

remembered that autonomous learning will be performed successfully as long as it is supported by important 

elements such as method, motivation, learning strategy, and self-assessment. 
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Annexes 

Annex 1.‚planning of learning’ 

I CAN SET GOALS FOR MYSELF 
1 I CAN DO IT 2 I WOULD LIKE TO 

LEARN IT 
3 IT IS UNIMPORTANT 

I CAN PRIORITIZE MY GOALS    
I can set my goals by myself     
With others    
    
Through checklists or learning suggestions (for example: through 
European Language Portfolio checklists) 

   

consultant of language learning 
 

   

My Fields of Weaknesses    
 Country information    
 Linguistic information    
 Vocabulary     

Linguistic skills:     
 Listening    
 Speaking    
 Reading    
 Writing    

Learning conditions:    
 Studying duration    
 Studying environment    

Annex 2 Students' Identity Profile 
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Presence abroad 
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Countries of residence 

< 5 years 
16% 

> 6 years 
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> 11 years 
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> 16 years 
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> 21 years 
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no anwers 
[YÜZDE] 

Time spent abroad 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1445 
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hayır 
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 Preparatory 
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ABSTRACT 

Motivation is defined as the dynamically changing cumulative arousal in a learner that activates, energizes, 
directs, evaluates, and sustains learning behaviour whereby initial wishes and desires are selected, prioritized and 
acted out. Regarding the framework of motivation in language learning, motivation is categorized into two: internal 
and external factors. As there is a consistently powerful relationship between those factors and language learning, 
our research investigated whether the time of learning, which is an external motivation factor, has a causal effect on 
students motivation. It is accepted that people function more efficiently at different times of day or have their own 
preferences. However, we examined whether time of learning has an impact on learner motivation and whether 
morning or evening class students are more motivated language learners. In this quantitative study, the research data 
was collected from preparatory class students attending German lessons at day time and evening time. 

Key Words: motivation, time of learning, day time, evening time 

ÖZET 

Motivasyon, öğrenme davranışını hareketlendiren, besleyen, yönlendiren ve sürekliliğini sağlayan ve aynı 
zamanda ihtiyaçları belirleyen, sıralayan ve uygulayan, değişken ve dinamik bir  güç ve süreç olarak tanımlanır. 
Motivasyon kavramına dil öğrenim çerçevesinden bakıldığında iki kategori belirir: içsel ve dışsal faktörler. Bu 
faktörlerin ve dil öğrenimi arasında bilinen sürekli ve güçlü etkileşim nedeniyle, araştırmamızda, dışsal bir faktör 
olan öğrenim zamanının, öğrenci motivasyonu üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. İnsanların 
günün farklı zaman dilimlerinde daha verimli oldukları ya da bununla ilgili kendi tercihleri olduğu bilinmektedir. 
Araştırmamızda, öğrenme zamanının öğrenci motivasyonu üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığına, gündüz ya 
da akşam saatlerinde ders alan hangi öğrencilerin motivasyonları daha yüksek olduğuna bakılmıştır. Bu nicel 
araştırmada, veriler birinci ve ikinci öğretim Almanca hazırlık öğrencilerinden elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimler: motivasyon, öğrenme zamanı, gündüz, akşam 
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1. INTRODUCTION 

Looking up its linguistic root, motivation is derived from the Latin verb ‘movere’ (‘to move’) and 

is indeed considered as a state that ‘moves’ people to act. No matter what kind of motives we have, 

motivation generally and undoubtedly is the determiner, energizer, director and maintainer of the human 

behaviour (Ryan & Deci, 2000).   

In foreign language learning, motivation is regarded as one of the key factors that initiate learning 

and affect the rate and success of language learning (Dörnyei, 1998). Most of the studies examined the 

relationship between motivation and language performance or success. But since motivation is viewed as 

a process rather than a product (Hartinger & Fölling-Albers, 2002), its intensity can vary and can be 

dependent on time. From this viewpoint, it was unavoidable for us to examine the relationship between 

time of learning and motivation. 

1.1. Foreign Language Learning and Motivation 

The primary trigger of learning, the driving force to maintain the learning process, namely 

motivation, is agreed upon to be crucial, since language aptitude, or appropriate curricula or teaching 

methods alone would not be enough to achieve, especially, long-term goals and learning success (Harmer, 

1991; Dörnyei, 1998). This is the reason, why the concept of motivation has been deeply examined for a 

considerable amount of time. Since motivation is a complex concept, it has been investigated from 

various perspectives, such as the social-psychological, cognitive, behaviouristic or the process-oriented 

view. In language learning, cognitive and social psychology has taken over in terms of investigating the 

concept of motivation, since language learning is considered to be a cognitive and social process (Gardner 

& Lambert, 1972). However, the different approaches have developed their own theories and instruments 

to assess motivation that include different variables and factors of learner motivation. But because of the 

fact that motivation is a complicated issue, recent researchers have begun to blend different approaches 

and variables in their theories. The motivation model, also known as the social-cognitive model of 

motivation, proposes that the intensity of motivation will lead the learner to develop good or bad learning 

strategies (Pintrich & De Groot, 1990). In 1991, Pintrich et al. developed the Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ), an instrument that assesses the intrinsic and extrinsic factors of 

motivation, task awareness, control beliefs and self-efficacy for learning, and the learner’s self-esteem.  

1.2. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

The MSLQ, developed from a social-cognitive view of motivation and self-regulated learning, is 

a measurement instrument to assess the nature of student motivation and learning strategy use. Consisting 

of two subscales, it was designed to investigate students’ motivational beliefs and their self-regulated 

learning. Since examining learner motivation was our primary interest in this study, we used the 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1448 

motivation sub-scale of this instrument. The motivation scale includes three components: Value, 

expectancy and the affect.  

The component of value focuses on the intrinsic and extrinsic elements of why a learner engages 

in a task (based on the ‘Cognitive Evaluation Theory’ by Ryan, Connell and Deci, 1985). Intrinsic 

elements are e.g. curiosity, need for a challenge, pleasure, mastery and extrinsic elements are e.g. reward, 

competition, good grades, and praise from others. Beside these two elements, the element of task value 

refers to the learner’s perception about the course in terms of interest, importance and utility.  

The component of expectancy has two elements: Control Beliefs and self-efficacy for learning 

and performance. The element of control beliefs, grounded on Rotter’s ‘locus of control’ (1966), is about 

whether the learners believe that they have control over their own learning and that their effort would 

positively affect the learning outcome. Self-efficacy, based on Bandura’s social learning theory (1977), 

describes the expectancy for success, the self appraisal of one’s ability to complete a task.   The 

component of affect has one element, which is test anxiety, a factor that can arouse negative feelings 

towards a course and lead to demotivation (Hembree, 1988) (summarized in Figure 1). 

Figure 1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Time of Learning and Motivation 
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According to Wile and Shouppe: ‘Different people function more efficiently at different times of 

day. […] Time-of-day when academic subjects are taught could affect student achievement.’ (2011:21).  

Millar et al. (1980) state that morning learning shows advantages for short-term memory recall, whereas 

afternoon learning is beneficial for long-term memory recall. Studies show that left-hemisphere activities 

like logical thinking, reasoning and learning languages are dominant in the morning (Davis, 1987), 

whereas right hemisphere activities like processing visual, audiological and spatial data, reading and 

creating artistic works are dominant in the afternoon. Holloway (1999) claims that students learn better 

when their teachers are at their optimal time of teaching. In other words, their time of learning depends on 

their teachers’ time of teaching. However, most of the studies examined the relationship between time of 

learning and student achievement, but less of time of learning and motivation. Since time of learning and 

student motivation both can affect student achievement, it was inevitable for us to interrogate their 

relationship. Secondly, since learning a language is mainly a left-hemisphere activity, which is claimed to 

be dominant in the morning hours, we assume that the participants in our study, who take their language 

lessons at day time, will score a higher level of motivation, since their beneficial learning time will lead 

to higher performance, that is, will raise their level of motivation. 

2. METHODOLOGY 

2.1. Research Questions 

This following study was conducted to answer the following research questions: Does time of 

learning have any impact on learner motivation? Are morning or evening class students more motivated 

language learners? 

2.2. Participants 

The participants of this qualitative study were two preparatory classes consisting of 48 students 

and studying German as a foreign language in Namık Kemal University Tekirdağ in the academic year 

2014-2015. The two classes took the same German courses given by the same language teachers 

throughout the year, whereas one class had their lessons before 5 p.m. (24 students) and the other class 

after 5 p.m. (24 students).  As our study aimed to examine and compare the motivation level of day and 

evening time class students, the study group was found to be appropriate.  

2.3. Procedure 

In order to assess the motivation level of day and evening time German preparatory class 

students, the motivation sub-scale of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

(Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991) was translated into Turkish and conducted as a 31-item 

questionnaire. The translated MSLQ motivation sub-scale was checked and considered to be valid by 
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other language teachers. The Cronbach’s Alpha coefficient of, 717 proved its reliability. The 

questionnaire was given to the participants and compared by means of their scores. The statistically 

analyzed data would reveal whether there was a difference in the motivation level of the study groups and 

whether time of learning had any impact on learner motivation. 

2.4. Instruments 

The data collection instrument of this study was the translated motivation sub-scale of the MSLQ 

consisting of 31 items. This motivation scale, which measures ‘students’ goals and value beliefs for a 

course, their beliefs about their skill to succeed in a course, and their anxiety about tests in a score’ 

(Pintrich, et al, 1991:5), is a five point Likert scale from ‘strongly agree’ to ‘strongly disagree’. The 

collected data was statistically analyzed by the PASW® Statistics 18 software.  

3. RESULTS 

The collected data were compared and examined statistically by using independent sample test to 

measure the motivation level of day and evening time students. Below, the tables 1 to 6 show the mean 

scores and the significance levels of the study groups. Table 7 shows the MSLQ scores. Whereas all the 

mean scores of the Day Time Students are higher than of the Evening Time Students, the significance 

level of p higher than 0.05 showed that there was no significant difference between the study groups in 

terms of motivation and time of learning.  

Table 1. The Comparison of the Intrinsic Goal Orientation Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.427   .439 

.099 Evening Time 
Students 

24 4.400 .707 

Table 2. The Comparison of the Extrinsic Goal Orientation Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.594   .546 

.084 Evening Time 
Students 

24 4.323  .717 

Table 3. The Comparison of the Task Value Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.257   .405 

.930 Evening Time 
Students 

24 4.063 .431 

 

Table 4. The Comparison of the Control Beliefs Scores of the Study Groups 
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Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.260   .839 

.604 Evening Time 
Students 

24 4.063 .673 

 

Table 5. The Comparison of the Self-efficacy Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 3.807   .481 

.900 Evening Time 
Students 

24 3.656  .512 

 

Table 6. The Comparison of the Test Anxiety Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.025   .684 

.346 Evening Time 
Students 

24 3.867  .892 

 

Table 7. The Comparison of the MSLQ Scores of the Study Groups 
Study Groups N Means Std. Dev. -p- 
Day Time Students 24 4.169   .336 

.151 Evening Time 
Students 

24 3.952  .259 

 

4. DISCUSSION, CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH 

The results of our study indicate that the Day Time Students got higher mean scores in terms of 

the three components of the Motivation Scale (Value, Expectancy and Affective) than the Evening Time 

Students. In other words, the motivation level of the preparatory class students, that took the German 

lessons at day time before five o’clock, was higher than the students, who took the same lessons at 

evening time after five o’clock. However, statistically seen, there was no significant difference among the 

two groups of students. Despite the higher motivation level of the day time students, there was no 

statistical difference compared to the evening class students.   

We can infer from the study results that time of learning has no impact on learner motivation and 

that there is no significant difference between day and evening time students in terms of their level of 

motivation.  The researchers have various interpretations to the study results 

The left hemisphere is considered to be important regarding learning a language and dominant in 

the morning hours (Davis, 1987), that is why the researchers assumed that the day time students must be 

more motivated learners than the evening time students, but unfortunately not as assumed. Asher (2000) 
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argues that both the left and right hemispheres are involved in language learning, or Goff et al. (2005) 

state that e.g. reading comprehension is a process relying on long-term memory, which is associated with 

afternoon learning. Although the role of the left hemisphere is outstanding in language learning, not all its 

skills or activities are necessarily left hemisphere activities. Therefore the claim that learning in the earlier 

hours of a day is advantageous in language learning and consequently has to raise motivation is still an 

issue for us. Although the day time students had their lessons from nine a.m. to five p.m., which covered 

the morning and eventually the afternoon hours, there was no significant difference in terms of 

motivation and time of learning compared to evening class students.  

Maybe the number of the participants was not enough to refine the study results, or setting a 

certain time for both study groups would have contributed to significantly different results.  Even 

defining the optimal time preferences for each student could have made the study results more clearly in 

terms of the intensity of motivation.  

Another point that should be considered was that the German language is not the first foreign 

language but the second in Turkey. Not all language students in the day time and evening time had 

experienced German before. Any negative attitude, anxiety or low level of expectancy present in both 

study groups could lead to a non-significant result. Maybe their most likely similar attitudes towards the 

German language were the issue independent of the time of learning.  

Lastly, Holloway (1999) states that students learn better when their teachers’ are on their optimal 

time of teaching. For further research, it is important to apply a motivation scale to the teachers and the 

students, in order to compare their scores.  
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ÖZET 

Çalışmanın hedefi, ilkokullardaki yabancı dil öğretimini sınıf öğretmenlerinin (Türkiye’nin 9 ilinde görev 
yapan 63’ü bayan, 78’i erkek; toplam 141) görüşleri doğrultusunda farklı bir açıdan ele almaktır. Tarama modeline 
dayalı çalışmada, veri toplama aracı olarak ikisi (dersin verimliliği ve öğretmen profili tercihi) çoktan seçmeli, ikisi 
de açık uçlu (nedenin belirtildiği) toplam dört soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Açık uçlu soruların yanıtlarının 
çözümlenmesinde nitel verilerin çözümlenmesine uygun sınıflandırma tekniği kullanılmıştır. Dersin verimliliği ile 
ilgili görüşlerden elde edilen bulgulara bakıldığında; katılımcıların büyük oranda dersleri verimli bulmadıkları ve 
öğretmen profili bağlamında da sınıf öğretmenliği ile yabancı dil öğretimi alanlarını harmanlayan yeni bir programın 
daha etkili olacağını düşündükleri anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, çokdillilik, çocuklara yabancı dil öğretimi. 

ABSTRACT 

The aim of the study is to deal the foreign language teaching in primary schools in line with the views of 
classroom teachers (63 women, 78 men, a total of 141 who work in Turkey's 9 provinces). The study based on the 
survey model. As data collection tool it was used four-item questionnaire with two multiple-choice (about course-
efficiency and preference of teacher-profile) and two open-ended questions (about reasons). By the analysis of 
responses to open-ended questions it was used classification techniques which is appropriate to the analysis of 
qualitative data Considering the findings of the opinion on the effectiveness of the course; participants do not find 
the courses efficiently largely. And they think a new program that combines classroom teaching with the foreign 
language teaching areas will be more effective in the context of teacher's profile. 

Keywords: Foreign language teaching, multilingualism, foreign language teaching to children. 

 

 

1 GİRİŞ 

Son yıllarda ekonomi (küreselleşme) ve sosyal politika (Avrupa’daki bütünleşme çabaları) 

alanlarındaki gelişmelerin bir sonucu olarak ilkokul programlarına çokdillilik bağlamında yabancı dil 

derslerinin konulması Avrupa genelinde giderek yaygınlaşmaktadır (Mindt & Schlüter 2003, 9). İlkokul 

mailto:orhanhanbay@gmail.com
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yıllarında öğrenilmeye başlanacak olan birinci yabancı dil, ortaokul ve lisede öğrenilecek ikinci ya da 

sonraki yabancı dillerin öğrenilmesinde temel olma işlevini yerine getirecektir  (Klippel 2000, 15). Başka 

bir deyişle, ilkokuldaki yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenen bir yandan birinci yabancı dili öğrenirken 

öte yandan bir yabancı dilin nasıl öğrenildiğini de olması gerektiği şekilde öğrenebilirse, sonraki yıllarda 

diğer yabancı dilleri daha etkili bir şekilde öğrenebilme olanağına kavuşmuş olacaktır. 

Avrupa bağlamında düşünüldüğünde, yabancı dilde çokdillilikle hedeflenen temel beklenti, 

çokdilli bireyler yetiştirerek Avrupa’nın küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmesini sağlamaktır 

(Sauer 2000, 5). Diğer bir hedef de, çokdilli bir Avrupa’da bir arada yaşamanın daha kolay olacağı 

düşüncesidir. 

Yabancı dil öğretiminin ilkokullarda yaygınlaşma sürecinde farklı ülkelerde başlama yaşı, ders 

saati, öğretmenlerin niteliği, ayrılan bütçe, ya da teknik donanım gibi konularda farklılıkların olduğu 

görülmektedir (Edelenbos & Kubanek 2007). Bununla birlikte Sauer (2004, 25) ilkokulda etkili bir 

yabancı dil dersi için üç temel etmenden söz eder: 

1 Erek dille kurulan temas süresi 

2 Öğretmen niteliği 

3 Yabancı dil öğrenimindeki süreklilik. 

İlkokulda yabancı dil öğretimi bağlamında söz konusu bu üç temel etmenin arasında öğretmen 

niteliği öne çıkmaktadır. Bu durum, ilkokul çağındaki çocukların öğretmenlerine ne denli bağlı oldukları 

gerçeği ile ilgilidir (vgl. Sauer 2004, 26). İlkokulda yabancı dil öğretimi ile ilgili araştırmalar, dersteki 

başarının büyük oranda öğretmenin erek dil ve yabancı dil öğretimi konusundaki yeterliği ile doğru 

orantılı olduğunu göstermektedir.  (Edelenbos, Johnstone & Kubanek 2006, 4).  

Öğretmenin tek görevi sesletimi doğru aktarmak ya da taklid edilecek bir model olmak değil, aynı 

zamanda öğrencilerin ileride öğrenecekleri ikinci ve sonraki yabancı dilleri de yakından etkileyecek olan 

öğrenme süreçlerini bağımsız öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde yönlendirmektir. Öğrenenlerin 

yabancıyı anlama becerilerini geliştirmek ve hoşgörülü birer birey olmalarına yardımcı olmak da 

öğretmenin görevleri arasındadır.  (Niemeier & Urban 2010, 10). Kısacası, ilkokul çağındaki çocuklara 

yabancı dil öğretiminin öğretmene ağır sorumluluklar yüklediği söylenebilir.  

Çalışmanın Hedefi: 

Çalışmanın hedefi, sınırların giderek ortadan kalkmasıyla bireylerin daha sık farklı kültürlerle 

iletişime geçmesi sonucu önemi sürekli olarak artan erken yaşta yabancı dil öğretimi konusunda sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri alınarak ülkemizdeki ilkokullarda yürütülen yabancı dil dersi ile ilgili durumu 

farklı bir açıdan irdelemektir. 
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2 YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

İlkokullardaki yabancı dil öğretimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin ele alındığı ve 

tarama modeline dayalı bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin 9 farklı ilinde görev yapan 63’ü 

bayan, 78’i erkek; toplam 141 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak ikisi (dersin verimliliği ve öğretmen profili tercihi) çoktan seçmeli, ikisi 

de açık uçlu (gerekçelerin belirtildiği) toplam dört soruluk bir anket formu kullanılmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Çoktan seçmeli soruların yanıtlarının aritmetik ortalamaları alınmış ve açık uçlu soruların 

yanıtlarında ise nitel veri çözümleme tekniklerinden olan sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. 

3 BULGULAR 

Bu kısımda anket formundaki dört soruya verilen yanıtların çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan 

bulgulara ardı ardına yer verilmiştir. 

Soru 1: Yakından gözlem yapma şansı olan bir eğitimci olarak, ilkokullardaki yabancı dil 

derslerini ne kadar verimli buluyorsunuz? 

Birinci soruya verilen yanıtlara bakıldığında, ilkokullarda yürütülen yabancı dil derslerinin 

verimliliği ile ilgili durumun, çalışma kapsamında yer alan katılımcıların bakış açısıyla, görünümü 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 1: Katılımcıların derslerin verimliliği ile ilgili görüşleri. 

Grafik (şekil 1) incelendiğinde, (a) hiç verimli bulmuyorum diyen katılımcıların sayısının 41, (b) 

kısmen verimli buluyorum diyenlerin 70 ve (c) oldukça verimli buluyorum diyenlerin de 30 olduğu 

41  
29% 

70 
50% 

30  
21% 

Hiç verimli
bulmuyorum

Kısmen verimli
buluyorum

Oldukça verimli
buluyorum
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görülmektedir. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için katılımcıların tercihlerini hangi gerekçelere 

dayandırdıkları önemlidir. Bu nedenle ikinci sorunun yanıtı aydınlatıcı olacaktır. 

Soru 2: Neden 

Yukarıda da belirtildiği gibi, birinci soruya verilen yanıtların daha belirgin olması açısından ikinci 

soru aydınlatıcı bir işleve sahiptir. Bu aşamada katılımcıların neden o şekilde düşündükleri daha iyi 

anlaşılmaktadır. Tablo 1’de katılımcıların derslerin verimliliği ile ilgili görüşlerinin gerekçelerine yer 

verilmiştir: 

Tablo 1. Katılımcıların derslerin verimliliği ile ilgili görüşlerinin gerekçeleri. 

Hiç verimli bulmuyorum f 
Anadilinde yetersizlik  
Ders saati az 
Düzeye inilemiyor 
Materyal eksikliği 
Öğrenme çıktısı yok 
Öğretmen ilgisiz 
Öğretmen yetersiz 
Sınıf ortamı yetersiz 
Uygulama eksikliği 
Yöntem yanlış 
 

1 
7 
1 
1 
4 
7 
8 
1 
2 
9 

Kısmen verimli buluyorum.  
Ciddiye alınmıyor 
Daha erken olmalı 
Ders saati az 
Düzeye inilmiyor 
Erken olması olumlu 
İlerleme zayıf 
Materyal eksikliği 
Öğrenci düzeyi yetersiz 
Öğretmen yetersiz 
Program yetersiz 
Sınıf ortamı yetersiz 
Uygulama eksikliği 
Yeterli 
Yöntem yanlış 
 

10 
2 
9 
6 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
1 
9 
1 
10 

Oldukça verimli buluyorum.  
Çocuklar seviyor 
Düzeye iniliyor 
Erken yaşta başlanıldığı için 
 

6 
12 
12 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların büyük bir kısmının ilkokullardaki yabancı dil derslerinin 

verimli geçmediği düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Katılımcıların görüşlerine göre bunun 

nedeninin daha çok öğretmen boyutuyla ilgili olduğu tablo 1’e göz atıldığında anlaşılmaktadır. 
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Soru 3: İlkokullardaki yabancı dil derslerinin daha verimli olabilmesi için aşağıdaki öğretmen 

profillerinden hangisinin bu derse girmesini isterdiniz? 

Üçüncü soruda grafikteki seçeneklerden biri katılımcılar tarafından işaretlendi. Elde edilen 

bulgular aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 2: Katılımcıların öğretmen profili tercihleri. 

Grafikte de (şekil 2) görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir kısmı (73 kişi) ilkokullar için yeni bir 

programın daha yararlı olacağı konusunda görüş bildirmişlerdir. Hemen ardından gelen tercih ise halen 

var olan düzenin (34 kişi) devamı şeklindedir. Öğretmen profili ile ilgili olarak neden böyle bir tercih 

yaptıkları ve diğer tercihlerinin gerekçeleri, dördüncü sorunun yanıtlarına bakılarak daha iyi 

anlaşılabilecektir. 

Soru 4: Neden? 

Katılımcıların üçüncü soruya verdikleri yanıtların nedenleri dördüncü soruya verdikleri yanıtlarda 
gizli. 

Tablo 2. Katılımcıların öğretmen profili tercihlerinin gerekçeleri. 

Sınıf öğretmenliği ile yabancı dil öğretmenliğini harmanlayan (yeni kurulacak) lisans programlarından mezun 
ilkokullara özel yetişmiş yabancı dil öğretmenlerinin 

f 

Uzmanlık gerektirdiği için 
Düzeye inebilirler 

25 
34 

Sınıf öğretmenliği
ile yabancı dil
öğretmenliğini

harmanlayan (yeni
kurulacak) lisans
programlarından

mezun ilkokullara
özel yetişmiş
yabancı dil

öğretmenlerinin.

Bugüne kadar
olduğu gibi, lisans
mezunu yabancı dil

öğretmenlerinin

Çocuklara yabancı
dil öğretimi alanında

yüksek lisans
yapmış sınıf

öğretmenlerinin

Çocuklara yabancı
dil öğretimi alanında

yan dal yapmış
lisans mezunu sınıf

öğretmenlerinin

Sınıf öğretmenliği
ile ilgili bir alanda

yüksek lisans
yapmış yabancı dil

öğretmenlerinin

f 73 34 16 12 6
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Daha verimli olur 
 

14 

Bugüne kadar olduğu gibi, lisans mezunu yabancı dil öğretmenlerinin. 34 
 

 

Yeterliler 
 

34 

Çocuklara yabancı dil öğretimi alanında yüksek lisans yapmış sınıf öğretmenlerinin.  
Düzeye inebilirler 
Uzmanlık gerektirdiği için 
Daha verimli olur 
 

10 
5 
1 

Çocuklara yabancı dil öğretimi alanında yan dal yapmış lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin.  
Daha verimli olur. 
 

12 

Sınıf öğretmenliği ile ilgili bir alanda yüksek lisans yapmış yabancı dil öğretmenlerinin. 
 

 

Uzmanlık gerektirdiği için 4 
Daha verimli olur 2 
 

4 
2 

 

Tablo 2 incelendiğinde, yeni bir programa duygulan gereksinimin gerekçeleri arasında yer alan 

görüşler; bu alanın uzmanlık gerektirdiği, düzeye inilebilmesi açısından katkı sağlayacağı ve dersin bu 

şekilde daha verimli olacağı şeklindedir. Olduğu gibi devam etmesi gerektiğini söyleyen katılımcıların 

görüşleri ise halen devam eden öğretmenlerin yeterli oldukları yönündeyken, diğer seçenekleri tercih eden 

katılımcıların gerekçeleri de benzer şekilde olmuştur. 

4 SONUÇ 

İlkokullardaki yabancı dil öğretimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin ele alındığı bu 

çalışmadan çıkan sonuç, özetle şu şekilde sıralanabilir: Dersler, farklı nedenlerden dolayı verimli değil. 

Ders saatinin azlığı, materyal eksikliği vb. gerekçelerin yanında en önemli neden, öğretmen boyutu olarak 

gösterilmektedir. 

Katılımcıların büyük bir oranı halen dersleri yürüten öğretmenlerin yerine, yeni açılacak 

(ilkokulun temel yaklaşımları ile yabancı dil öğretiminin genel ilkelerini içinde barındıracak) bir lisans 

programından mezun olacak öğretmenlerin ilkokullardaki yabancı dil derslerini yürütmelerinin daha 

verimli olacağını belirtmişlerdir. 

Eldeki bulgulara bakıldığında, Türkiye’deki durumun (ilkokullardaki yabancı dil öğretimi 

alanında) farklı açılardan incelenip sorunların biran önce saptanması ve çözümü konusunda harekete 

geçilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 eğitim-
öğretim yılı Kasım kayıtlı Almanca öğretmen adaylarından Avrupa’da yabancı dil öğretmen yeterlik 
standartlarından hareketle oluşturulmuş olan Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği 
EPG/EPR'nin yardımı ile bir öz değerlendirme yapmaları istenmiş, bir Avrupa Birliği projesi kapsamında geliştirilen 
rubrikte yer alan 13 adet yabancı dil öğretmeni yeterlik kategorisine göre kendilerini 6 düzeyden hangisinde 
gördüklerini işaretlemeleri istenmiş, rubrikteki sonucun deneklerin kendilerini birçok bakımdan acemi gördüğünü 
ortaya koyması üzerine yüksek öğretimlerini öğretmenlik alanı dışında tamamlamış olup Pedagojik Formasyon 
Eğitimi Sertifika Programına devam edip bu programda başarılı olmaları durumunda öğretmenlik yapma hakkını 
elde eden Mütercim-Tercümanlık mezunu Almanca öğretmen adaylarının uluslararası standartlarda ve yüksek 
kalitede yabancı dil eğitimi verecek yeterliğe sahip olabilmeleri için hayat boyu öğrenme programları kapsamında 
daha ne tür kazanımları edinmeleri gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. Öz değerlendirme formu ve uygulanan bir 
anket ile elde edilen verilerin öğretmen adaylarının mesleki kariyerlerinin gelişiminde kullanılması düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri, Yabancı Dil Öğretmeni Profil 
Belirleme Ölçüm Düzeneği (EPG/EPR), Uluslararası Standartlarda ve Yüksek Kalitede Yabancı Dil Eğitimi, 
Kazanımlar 

ABSTRACT 

In this study, Trakya University Pedagogical Training Certificate Programme German Language teacher 
candidates who were enrolled in November in 2014-2015 Academic Year were asked to make a self-assessment by 
the help of The European Profiling Grid which is an assessment mechanism to determine profiles of foreign 
language teachers and which is formed considering foreign language teachers qualifications standards in Europe. 
And they were asked to mark the level showing their position in 6 levels according to thirteen foreign language 
qualification categories taking place in the rubrics developed within a European Union Project.  Seeing the fact that  
the result in rubrics showed that the subjects saw themselves inexperienced or beginners in many aspects, an answer 
was sought considering the question of what other gains German Language teacher candidates graduated from 
Translation and Interpretation Department  need to have within lifelong learning in order to  have qualifications of 
international standards  with high quality on the condition that they complete their higher education in another field 
except teacher training and attend  Pedagogical Training Certificate Programme and be successful and obtain the 
right of being a teacher.  It was thought that data obtained by means of self-assessment form and a questionnaire 
would be used in developing professional careers of teacher candidates. 

mailto:sevincmaden@trakya.edu.tr
mailto:madensevinc@hotmail.com
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1.GİRİŞ 

1.1. Problemin Tanımlanması ve Araştırma Sorusu 

Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak 

için Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında bir dizi yenilik yapılmış, Avrupa’ya üye ülkeler 

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla ve Türkiye’deki 

diplomalar ile Avrupa Birliğine üye diğer ülkelerin diplomalarının karşılıklı tanınırlığını sağlamak için ön 

lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan bazı dersler kaldırılmış, gerekli görülen bazı yeni dersler 

eklenmiş, seçmeli derslerin programda oranının % 25 olması için çalışmalar yapılmış ve derslerin kaç 

AKTS kredisine denk olduğu hesaplanarak her bir program ile ilgili hazırlanan Bologna bilgi paketleri 

üniversitelerin web sayfalarında yayımlanarak internet üzerinden bu bilgilere istenildiğinde ulaşılmasına 

olanak sağlanmıştır. Ancak Türkiye’de uluslararasılaşma adına yapılan çok sayıda yenilik yanı sıra 

yükseköğretim süreci birçok Avrupa Birliğine üye ülkede olduğu gibi 3 yıl bakalorya olarak adlandırılan 

lisans (Undergraduate & Bachelor's Degree) + 2 yıl yüksek lisans (Graduate & Post Graduate) biçiminde 

kademelendirilmemiş, Bologna sürecinin bir gereği olan modüler sisteme geçiş yapılmamış, hatta 

Yükseköğretim Kurulu tarafından Dünya Bankası ile ortak yürütülen bir proje kapsamında oluşturulan ve 

1998 yılında tüm eğitim fakültelerinde uygulamaya konan, daha sonra 2007 yılında kısmen revize edilen 

ve yıldız ile gösterilen dersler dışında fazla bir değişikliğe gidilmesine müsaade edilmeyen öğretmenlik 

lisans programlarında derslerin % 25'inin seçmeli ders olma şartı tam olarak yerine getirilememiştir. Bu 

nedenlerdendir ki, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programları Avrupa Birliğine üye ülkelerin 

öğretmen yetiştirim sürecinden birçok bakımdan farklıdır (Maden 2015; Maden 2014;). Türkiye’de 

öğretmen yetiştirme programları 3+2 biçiminde kademelendirilmediği gibi, öğretmenlik yapmak için artık 

birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yüksek lisans mezunu olma şartı da aranmamakta, Avrupa Birliğine 

üye ülkelerdeki uygulamaların tersine gözlem, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları haftada 6-8 

saat olmak üzere lisans eğitimi süresince birer döneme sığdırılmakta, hatta günümüzde öğretmenlik 

mesleği ile hiçbir ilgisi olmayan alanlardan mezunlara 5 + 5 hafta gibi çok kısa dönemlere sıkıştırılmış 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile öğretmenlik yapma hakkı tanınmaktadır (Bkz. 

Maden 2015).  

Bu çalışmada, Türkiye’deki öğretmenlik lisans programları ve öğretmen eğitim boyutu 

bağlamında Avrupa ile tam olarak bir bütünleşme sağlanamamış iken Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Sertifika Programı ile öğretmenlik yapma hakkı verilen Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunlarının 

uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede yabancı dil eğitimi verecek yeterliğe sahip olup olmadıkları 
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sorusuna cevap aranmış ve bu soruyu cevaplandırabilmek için Avrupa’da yabancı dil öğretmen yeterlik 

standartlarından hareketle oluşturulmuş olan Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği EPG/EPR'nin58 yardımı 

ile Almanca öğretmen adaylarının kendi kendilerini değerlendirmeleri istenmiş ve elde edilen verilerden 

hareketle hayat boyu öğrenme programları kapsamında daha ne tür kazanımları edinmeleri gerektiğinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma, öğretmenlik mesleği eğitimlerini Türkiye’de almış olan yabancı dil öğretmen 

adaylarının yabancı dil öğretmen yeterliklerinin Daloğlu ve Şerefoğlu'nun 2009 yılında yazmış oldukları 

rapordaki performanslar ve Maden ve Öner'in (2009) bir araştırmalarında Almanca öğretmenliği mesleği 

bakımından inceledikleri Milli Eğitim Bakanlığının Okul Temelli Mesleki Gelişim sayfasında yer alan 

ulusal yeterliklerden (Bkz. MEB 2008) farklı olarak Avrupa standartları ışığında hangi düzeyde olduğunu 

göstermesi ve ayrıca her ne kadar denek grubu küçük de olsa EPG/EPR adlı Profil Belirleme Ölçüm 

Düzeneğinin Türkiye’de uygulama boyutunu ve EPG/EPR yardımı ile Türkiye’deki gerçekleştirilene öz 

değerlendirme sürecinde öğretmen adaylarının yaşadıkları zorlukları veya EPG/EPR'nin sağladığı 

yararları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Zira Avrupa’da artık bir öğretmenin veya 

öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine ilişkin yetkinliğinin ne düzeyde olduğu sadece diploma notu 

ortalaması veya öğretmen yetiştirim süresince toplanan puanlar veya ECST kredilerine bakılarak 

belirlenmemekte, bunun dışında öğretmen adaylarından öğretmenlik eğitim süresince bir ürün dosyası 

(portfolio) oluşturmaları ve uluslar arası yabancı dil öğretmenlik mesleği tanımlayıcılarına göre 

öğretmenlik yeterliklerinin hangi düzeyde olduğunu rubrikler yardımı ile göstermeleri istenmektedir. Bu 

çalışma, benzer öğretmen profillerin Türkiye’de de oluşturulması bakımından örnek teşkil etmektedir. 

1.2.Araştırma Yöntemi 

Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Veriler Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm 

Düzeneği (EPG/EPR) adlı dereceli puanlama ölçeği ile toplanmış, tablolara işlenmiş, sütun grafikler ile 

görselleştirilmiş ve çözümlenirken betimsel, sistematik veri analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği (EPG: The European Profiling Grid/ 

Das Europäische Profilraster) Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-

2015 eğitim-öğretim yılı Kasım kayıtlı 10 adet Almanca yabancı dil öğretmen adayına 10 Mart 2015 

tarihinde doldurtulmuş, Almanca öğretmen adaylarından rubrikte yer alan “Yapabilir Tanımlayıcıları” 

doğrultusunda 13 adet yabancı dil öğretmenlik mesleği yeterlik düzeylerinin hangi ölçüde gelişmiş 

                                                            

58 Bilgi içi bakınız: enizKurtoğlu Erkin (2014). Professional Development & Self-
assesment: EPG & Eaquals Teacher Training and Development Framework. 

https://www.youtube.com/watch?v=QguA0ZAlzeM   

https://www.youtube.com/watch?v=QguA0ZAlzeM
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olduğunu dereceli puanlama ölçeğine göre işaretlemeleri istenmiş, bu öz değerlendirme ile öğretmen 

adaylarının kendilerini sahip oldukları yeterlikler bakımından tanımaları hedeflenmiştir. Elde edilen 

veriler önce tablolara işlenmiş ve daha sonra çubuk grafiklerle görselleştirilmiş, çözümlenmiş ve 

yorumlanmıştır.   

Bu araştırmada Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği (EPG/EPR) yardımı ile 

bir taraftan Almanca öğretmen adaylarına öğretmenlik profillerini oluşturmaları istenirken öte yandan 

uygulanan bir anket ile Almanca öğretmen adaylarının rubriğe ilişkin görüşleri sorulmuştur. Anketin ilk 

bölümünde yer alan 7 maddeye ilişkin beşli likert tipi ölçek (İşaretlenebilecek seçenekler: “Tamamen 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”  ve “Tamamen Katılmıyorum”) 

kullanılmıştır. İkinci bölümde ise açık uçlu 6 adet soruya yer verilmiştir. 

2. GELİŞME 

Bu bölümde ilk önce Avrupa Birliğinin desteklemiş olduğu EPG Projesi kapsamında geliştirilen 

ve EPG/EPR olarak adlandırılan Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği tanıtılarak, 

ardından rubrikten elde edilen öz değerlendirme sonuçları tablolar ve grafikler yardımı ile sunulmuş ve bu 

veriler doğrultusunda uygulanan anket aracılığı ile EPG/EPR'ye ilişkin ortaya çıkan görüşler de dikkate 

alınarak hangi alanlarda öğretmen adaylarının mesleki kariyerlerinin gelişiminin daha üst düzeylere 

çıkarılması gerektiği tartışılmıştır.  

2.1. EPG veya EPR nedir? 

İngilizcede EPG: The European Profiling Grid, Almancada EPR: Das Europäische Profilraster 

ve Fransızcada La Grille de compétences EPG olarak adlandırılan Yabancı Dil Öğretmeni Profil 

Belirleme Ölçüm Düzeneği Avrupa’da yabancı dil öğretmen yeterlik standartlarından hareketle 

oluşturulmuş yabancı dil öğretmen profilini öğretmen mesleği yeterlikleri bakımından oluşturmaya 

yarayan bir dereceli puanlama ölçeğidir59. EPG veya EPR olarak adlandırılan rubrik Avrupa Komisyonu 

tarafından desteklenen ve Ekim 2011 ve Ekim 2013 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesinin de ortak 

olarak yer aldığı ve Deniz Kurtoğlu Erkin'in Türkiye temsilcisi olarak çalıştığı 9 Avrupa ülkesinin 

katılımı ile yürütülmüş olan EPG Projesinin60 ürünüdür. Daha önceleri ilk versiyonu EAQUALS61 

tarafından geliştirilmiş olan EPG veya EPR'nin profil belirlemede kullanılmasının amacı öğretmenlere 

zayıf ve kuvvetli yönlerini göstermek ve onlara mesleki gelişimlerinde destek sağlamaktır. EPG aynı 

zamanda dil öğreten kurumların yöneticilerine ve koordinatörlerine öğretmenlerin yetkinliklerinin ne 

düzeyde olduğunu gösteren bir kalite göstergesidir. Aynı zamanda öğretmenlerin eğitilmesi sürecinde 
                                                            
59 Daha fazla bilgi için bkz. http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/The-EPG-PDF-publication_EN.pdf, 
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/EPR-Ver%C3%B6ffentlichung_Deutsch.pdf veya http://www.epg-
project.eu/wp-content/uploads/The_EPG_PDF_publication_2013FR.pdf  
60 Daha fazla bilgi için bkz. http://www.epg-project.eu /   
61 EAQUALS ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://eaquals.org   

http://www.eaquals.org/
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/The-EPG-PDF-publication_EN.pdf
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/EPR-Ver%C3%B6ffentlichung_Deutsch.pdf
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/The_EPG_PDF_publication_2013FR.pdf
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/The_EPG_PDF_publication_2013FR.pdf
http://www.epg-project.eu/
http://www.eaquals.org/
http://eaquals.org/
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yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim elemanlarına ve çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen 

hizmet içi kurslarda görev alan eğitmenlere öğretmenlerin yeterliklerinin istenilen düzeye çıkarılabilmesi 

için ne tür programlar geliştirmeleri gerektiği konusuna ışık tutmaktadır (Bkz. Mateva, Vitanova 

&Tashevska, 2013; Krumm, 2013; Kurtoğlu 2014). 

 “Yapabilir Tanımlayıcıları” doğrultusunda yabancı dil öğretmenlik mesleği yeterlik düzeylerinin 

hangi ölçüde gelişmiş olduğunu dereceli puanlama ölçeği ile gösteren EPG/EPR62 olarak anılan rubrikte 

bir tarafta yukarıdan aşağıya doğru 4 kategoride yer alan 13 adet yeterlik (Dil yeterliği, eğitim durumu, 

ders verme yeterliği, ders verme deneyimi, dil öğretim metotlarına ilişkin yeterlikler, ders planı hazırlama 

yeterliği, sınıfta etkili etkileşimi yönetme yeterliği, ölçme ve değerlendirme yeterlikleri, kültürler arası 

anlayışa dayalı çalışma yeterliği, dil bilinci, teknoloji ve araç-gereç kullanma yeterliği, sürekli mesleki 

gelişime ve idari görevler ve sorumluluklar üstlenmeye ilişkin yeterlikler) öte yandan sağdan sola doğru 

“1.1.”, “1.2.”, “2.1.”, “2. 2.”, “3.1.” ve “3.2.” puanları ile derecelendirilmiş ve acemilerden başlayıp, 

öğretmenlere hizmet içi kurs verebilecek yetkinliğe sahip profesyonellere kadar tanımlanmış gelişim 

düzeyleri yer almaktadır. EPG/EPR rubriğinde iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarları olan analitik 

puanlama anahtarı63 kullanılmıştır. Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği 

EPG/EPR'nin nasıl kullanılacağı ve rubriğin nasıl doldurulacağı hususunda Almanca, İngilizce, Fransızca 

ve İspanyolca olmak üzere 4 dilde bir kullanım kılavuzu hazırlanmıştır.  

2.2. Almanca Öğretmen Adaylarının Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği (EPG/EPR) Yardımı 
İle Kendi Kendilerini Değerlendirmelerine İlişkin Veriler 

Bu bölümde, Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 

eğitim-öğretim yılı Kasım kayıtlı Almanca öğretmen adaylarının Dil yeterliği, eğitim durumu, ders verme 

yeterliği, ders verme deneyimi, dil öğretim metotlarına ilişkin yeterlikleri, ders planı hazırlama yeterliği, 

sınıfta etkili etkileşimi yönetme yeterliği, ölçme ve değerlendirme yeterlikleri, kültürler arası anlayışa 

dayalı çalışma yeterliği, dil bilinci, teknolojiyi ve araç-gereç kullanma yeterliği, sürekli mesleki gelişime 

ve idari görevler ve sorumluluklar üstlenmeye ilişkin yeterlik düzeylerinin ne ölçüde gelişmiş olduğuna 

ilişkin verilere yer verilmiştir: 

2.2.1. Dil Düzeyi ve Dil Yeterliği 

Gerek tabloda 1'deki gerekse grafik 1'deki veriler Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme 

Formunu dolduran 10 Almanca öğretmen adayından %80'inin dil yeterliği ile ilgili “2.1.” ile 

derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş olduğunu, dolayısıyla B2 düzeyinde bir sınava girip,  B2 

düzeyindeki bir Almanca sınavından başarılı olduklarını ve dolayısıyla Almancayı B2 düzeyinde 

bildiklerini düşündüklerini, bir Almanca öğretmen adayının ise “1.1.” ile derecelendirilmiş puan 
                                                            
62 Daha fazla bilgi için bkz. Das Europäische Profilraster für Sprachlehrende© EAQUALS 2013 -Brian North, 
Galya Mateva, Richard Rossner –und das EPRProjekt 2011-2013. S. 6-10. http://www.epg-project.eu/wp-
content/uploads/EPR-Ver%C3%B6ffentlichung_Deutsch.pdf 
63 Analitik puanlama anahtarı hususunda daha fazla bilgi için bkz. Haladyna (1997) ve Moskal (2000) 

http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/EPR-Ver%C3%B6ffentlichung_Deutsch.pdf
http://www.epg-project.eu/wp-content/uploads/EPR-Ver%C3%B6ffentlichung_Deutsch.pdf
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anahtarını işaretlemiş olduğunu ve bu puan anahtarını işaretlemekle Almancayı bir yüksek okulda öğrenip 

Almancayı B1 düzeyinde bildiğini, öte yandan ise bir adayın 3.2. puan anahtarını işaretleyerek Almancayı 

anadili gibi konuştuğunu düşündüğünü, muhtemelen Almanya’da doğmuş ve/veya Almanya’da okula 

gitmiş olabileceğini ve Almancayı C2 düzeyinde bildiğini göstermiştir.  

Tablo 1: Dil Yeterliği/Eğitim Durumu/Ders Verme Yeterliği ve Deneyimine İlişkin Sayısal Veriler 

 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3 Hiçbiri 

1.1 1.2 2.1 2.2. 3.1 3.2  

Y
ET

ER
Lİ

K
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R
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 D
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R
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M
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Dil Düzeyi ve Dil Yeterliği  
1 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

Eğitim Durumu  
6 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Ders Verme Yeterliği  
0 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Ders Verme Deneyimi  
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 

             

Şekil 3: Dil Yeterliği/Eğitim Durumu/Ders Verme Yeterliği ve Deneyimi 

 

2.2.2. Eğitim Durumu 

Eğitim durumu ile ilgili işaretlemelerden formu dolduran 10 Almanca adayından altısının “1.1.” 

puan anahtarını işaretlediği, dolayısıyla hala eğitimini bir yükseköğretim kurumunda sürdürdüğünü 

belirttiğini, adaylardan dördünün ise “2.1.” puan anahtarını işaretlemekle yabancı dil öğretim metotları ile 

ilgili birden fazla ders aldıklarını, ancak bu alanda bir programdan mezun olmadıklarını belirttikleri 

anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden hareketle yabancı dil öğretim metotları derslerinin Pedagojik Formasyon 
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Eğitimi Sertifika Programı süresince veya Alman Dili Eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarında 

alınmış olabileceği sonucu çıkmaktadır. 

2.2.3. Ders Verme Yeterliği 

Ders verme yeterliğine ilişkin Tablo 1'deki işaretlemeler 10 Almanca öğretmen adayından 

sekizinin “1.2.” puan anahtarını işaretlemekle kendilerini henüz birinci aşamada gördüklerini, dolayısıyla 

ders verirken uzmanlarca çok sınırlı bir süre içinde gözlemlendiklerini, küçük gruplar halinde organize 

edilen ders verme etkinliklerinde bazı derslerin bazı bölümlerini üstlendiklerini (Microteaching), bir tane 

öğretmen adayının “2.1.” puan anahtarını işaretlemekle ders verme yeterliği konusunda kendisini ikinci 

aşamanın ilk kademesinde gördüğünü, dolayısıyla en az iki farklı düzeyde Almanca ders verdiğini ve 

bunu belgeler ile de kanıtlayabileceğini göstermektedir. Yabancı Dil Öğretmeni Profil Ölçeğine göre 

kendilerini değerlendirmeleri istenen Almanca öğretmen adaylarından bir tanesi ise bu ölçütlerin hiç 

birinin kendisine uymadığını düşünerek “hiçbiri” seçeneğini işaretlemiştir. 

2.2.4. Ders Verme Deneyimi 

Ders verme deneyimine ilişkin veriler ise Almanca öğretmen adaylarından yedisinin (%70) 

rubrikte yer alan derecelendirme anahtarından hiç birine göre kendilerini değerlendiremediklerini, 

dolayısıyla hiçbir şekilde ders verme deneyimlerinin bulunmadığını ifade ettiklerini, sadece iki öğretmen 

adayının ders verme deneyimlerinin “1.1.” düzeyinde olduğunu, başka bir değişle birkaç saat ders vermiş 

olduklarını veya bir ders saatinin kısa bir bölümünü üstlendiklerini ortaya koymuştur. Bir Almanca 

öğretmen adayı ise “1.2.” seçeneğini işaretlemekle kendi başına bir sınıfta ve/veya kursta Almanca ders 

vermiş olduğunu ancak bir veya iki farklı dil seviyesinde ders verme deneyimine sahip olduğunu, 

dolayısıyla kendini acemiler kategorisinin ikinci kademesinde gördüğünü ifade etmiştir. 

2.2.5. Yabancı Dil Öğretim Metotları Yeterliği  

Tablo 2'deki veriler, Almanca öğretmen adaylarının % 50'sinin 1.1., %40'ının 1.2. seçeneğini 

işaretlemekle yabancı dil öğretim metotları hususunda acemi olduklarını düşündüklerini, sadece bir 

Almanca öğretmen adayının kendini “2.1.” aşamasında gördüğünü gözler önüne sermiştir. Bu durumda 5 

denek dil edinimi teorileri ve dil öğretme metotları hakkında “1.1.” düzeyinde bilgiye sahip olduklarını ve 

derslerde gözlemledikleri öğretmenlerin neden belli öğretme tekniklerini kullandıklarını ve belli bir ders 

kitabı ve materyallerle çalıştıklarını anlayabilecek durumda olduklarını ifade etmişlerdir. “1.2.” ile 

derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş olan Almanca öğretmen adayları ise dil edinimi teorileri ve 

dil öğretim yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi birikimine sahip olduklarını ve yeni öğretme 

teknikleri ve materyalleri deneyimli meslektaşlarının tavsiyesi üzerine kullanabilme yetisine ve farklı 

öğretme ve öğrenme ortamlarına uygun öğretme teknikleri ve ders materyali seçme yeterliğine sahip 

olduklarını dile getirmişlerdir. Bir Almanca öğretmen adayı ise “2.1.” seçeneğini işaretlemekle diğer 

öğretmen adaylarına kıyasla dil edinimi ve dil öğretme metotları konusunda daha ileri düzeyde bir bilgiye 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1468 

sahibi olduğunu, farklı seviyelerde ve farklı kurumlarda düzenlenmiş olan dil derslerinde farklı öğretme 

tekniklerini ve ders materyallerini kullanma becerisine ve deneyimine sahip olduğunu göstermiştir. “2.1.” 

ile derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş olan bir Almanca öğretmen adayı ise yabancı dil öğretme 

tekniklerinin ve ders materyallerinin dil öğrettiği hedef kitleye uygun olup olmayacağını 

değerlendirebilecek ve dil öğrettiği hedef kitlenin gereksinimlerini karşılayacak biçimde öğretim metot ve 

teknikleri seçme ve uygulayabilme yeterliğine sahip olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 2: Öğretim Metotları, Ders Planı Oluşturma, Ders İçi Etkileşimi Yönetme ve Ölçme ve 

Değerlendirmeye İlişkin Yeterliklere İlişkin Sayısal Veriler 

Ö
G
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K
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R
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Öğretim Metotlarına İlişkin 
Yeterlikler 

 
5 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Ders Planı Oluşturma Yeterliği  
0 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Ders İçi Etkileşimi Yönetme 
Yeterliği 

 
5 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterliği  
1 

 
5 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

       

        

Şekil 4: Öğretim Metotları, Ders Planı Oluşturma, Ders İçi Etkileşimi Yönetme ve Ölçme  
ve Değerlendirmeye İlişkin Yeterlikler 

2.2.6. Ders Planı Oluşturma Yeterliği 

Deneklerin ders planı oluşturmaya ilişkin yeterlikleri ile ilgili ağırlıklı olarak kendini bu konuda 

oldukça acemi görerek “1.2.” ile derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş (%70), %30'u ise “2.1.” 

seçeneğini işaretleyerek, müfredata uyabilme, öğrenci odaklı,  amaca ve ihtiyaca uygun ders planı 

hazırlayabilme yeterliğine sahip olduklarını dile getirmişlerdir. 

2.2.7. Ders İçi Etkileşimi Yönetme Yeterliği 
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Tablo 2'deki veriler, deneklerin ders içi etkileşimi yönetme yeterliklerinin oldukça düşük düzeyde 

olduğunu göstermiştir. Almanca öğretmen adaylarının %50'si belli bir gözetim altında bir etkinlik ile ilgili 

direktifler verebileceklerini, %30'u ise “1.2.” ile derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemekle 

öğretmen-öğrenci konuşmalarını gerektiği gibi yönetebileceklerini, gerektiğinde öğrenciler arasında ikili 

veya grup çalışmalarına yer verebileceklerini ve kitaptaki aktivitelerin ikili ö-ve daha büyük grup 

çalışmaları biçiminde yapılmasını sağlayabileceklerini ifade etmişlerdir. İki öğretmen adayı ise bu puan 

derecelendirmelerinden hiçbirinde kendini görmeyip, “hiçbiri” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

2.2.8.Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Yeterlikler 

Tablo 2'deki veriler, deneklerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerinin çok farklı 

düzeyde olduğunu göstermiştir. Bir öğretmen adayı  “1.1.”, beş öğretmen adayı “1.2.”, bir öğretmen adayı 

“2.1.”, iki öğretmen adayı “2.2.” ve bir öğretmen adayı “hiçbiri” seçeneğini işaretlemiştir. Bu sonuçlar 

deneklerin %50'sinin hazır yazılı ve sözlü yabancı dil düzey belirleme sınavlarını uygulama ve 

değerlendirme yeterliğine sahip olduklarını ve kitap eşliğinde öğretilmiş konular ile ilgili tekrarlar 

yapabildiklerini göstermiştir. Bir öğretmen adayı sadece kitaptaki aktiviteleri kontrol edebildiğini itiraf 

etmiş, iki aday düzenli olarak sözlü bir bölüm de içeren ara sınavlar hazırlayıp bu tür sınavları 

uygulayabildiklerini, öğrencilere dönüt verebildiklerini ve öğrencilere çalışmalarını nasıl sürdürmeleri 

gerektiği konusunda yol gösterebildiklerini belirtmişlerdir. Bir Almanca öğretmen adayı ise dil düzeyi 

belirleme sınavlarında görev alabildiğini ve bu tür sınavlar hazırlayabildiğini, sınav kâğıdının 

değerlendirilmesinde ise hatalara has işaretleri kullanabilme ve dolayısıyla öğrencilerin dil bilincini 

artırma yetisine sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Tablo 3: Disiplinler Arası Yeterliklere İlişkin Sayısal Veriler 

D
İS

İP
LE

R
 A

RA
SI

 
Y

ET
ER

Lİ
K

LE
R

 
  

Farklı kültür boyutları hakkında 
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Şekil 5:  Disiplinler Arası Yeterlikler 

2.2.9. Farklı kültür boyutları hakkında bilgi sahibi olma ve Kürtürlerarası Anlayış Yeterliği 

Tablo 3'deki Disiplinler Arası Yeterliklere ilişkin sayısal veriler farklı kültür boyutları hakkında 

bilgi sahibi olma ve kürtürlerarası anlayış yeterliği ile ilgili Almanca öğretmen adaylarından birinin 

“1.2.”, beşinin “2.1.”, üçünün “2.2.” ve birinin “3.1.” ile derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş 

olduklarını göstermiştir. Veriler, Almanca öğretmen adaylarının % 50'sinin basmakalıp bilinenlerin ne 

olduğunu bildiklerini, bunlarla baş etme yeterliğine sahip olduklarını ve karşılıklı anlayış ve tolerans için 

derste kültürlerarası anlayışın gelişmesi için gereğini yaptıklarını ortaya koymuştur.  

Öğretmen adaylarından biri farklı kültür boyutları hakkında bilgi sahibi olma ve kürtürlerarası 

anlayış yeterliği ile ilgili “1.2.” seçeneğini işaretlemekle kendini birinci aşamanın ikinci kademesinde, 

diğer bir öğretmen adayı ise 3.1. seçeneğini işaretlemekle üçüncü aşamanın birinci kademesinde 

gördüğünü ifade etmiştir (Bkz. Tablo 3). “2.2.” seçeneğini işaretleyen üç öğretmen adayı ise yabancı dil 

öğrenen öğrenciler ile birlikte ön yargılar ve basmakalıp bilinenleri ele alıp, bunları analiz etmede 

öğrencilerine yardımcı olabildiklerini, farklı kültürlerde, örneğin vücut dili ve nezakette bulunma 

eylemlerinin kültürden kültüre nasıl farklı olduğunu derste gösterebildiklerini ve heterojen gruplarda 

karşılıklı anlayışa ve toleransa dayalı bir ders ortamı oluşturma yeterliğine sahip olduklarını gözler önüne 

sermişlerdir. “3.1.” seçeneğini işaretleyen bir öğretmen adayı ise gerek kendisinin gerekse öğrencilerin 

kültürlerarası anlayışını daha da geliştirmek için web sayfalarından, proje çalışmalarından ve 

sunumlardan faydalanma yeterliğine sahip olduğunu ve bu yolla öğrencilerinin sosyal ve kültürel 

farklılıklarını ve benzerliklerini araştırarak, analiz edebildiğini ve ilgili konular üzerinde tartışma 

becerisini geliştirme yeterliğine sahip olduğunu ve öğrencilerinde kültürel farklılıklar konusunda bir 

farkındalık yaratarak, öğrencilerine bu konular ile ilgili etkili bir biçimde baş etme becerisini 

kazandıracak yeterliğe sahip olduğunu ifade ettiği sonucuna varılmıştır. 
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2.2.10. Dil Bilinci 

Tablo 3'teki veriler, 10 Almanca öğretmen adayından ikisinin dil bilinci düzeylerinin “1.1.”, 

yedisinin “1.2.” ve bir tanesinin “2.1.” düzeyinde olduğunu düşündüklerini göstermiştir. Almanca 

öğretmen adaylarının Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunu olmaları nedeniyle olsa gerek, ikisi 

yaptıkları işaretlemeler ile dilbilgisi kitaplarını ve sözlükleri kaynak kitap olarak kullanabildiklerini ve 

ders verilen dil düzeyine uygun öğretilen yabancı dil ile ilintili basit sorulara cevap verebildiklerini dile 

getirmişlerdir. Buna karşın EPG/EPR formunu dolduran Almanca öğretmen adaylarının % 70'i “1.2.” 

seçeneğini işaretlemek suretiyle A1-B1 düzeyinde yürütülen Almanca derslerinde dil öğrenenlere 

öğretilmesi gereken dil yapılarını anlatabilecek ve gelebilecek soruları cevaplandırabilecek düzeyde bir 

dil bilincine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. “2.1.” seçeneğini işaretleyen bir Almanca öğretmen adayı 

ise C1 ve C2 düzeyinde yürütülen Almanca derslerinde gelebilecek soruları cevaplandırabilecek ve sözü 

edilen düzeye uygun örnekler verebilecek yeterliğe sahip olduğunu vurgulamıştır. 

2.2.11. Teknolojiyi ve Araç-Gereç Kullanma Yeterliği 

Disiplinler arası yeterlik kategorisinde yer alan araç-gereç kullanma yeterliğine ilişkin Tablo 

3'deki veriler, Almanca öğretmen adaylarından 3'ünün araç-gereç kullanma yeterlik düzeyinin “2.1.”, 

4'ünün “2.2.” ve 5'inin “3.1.” düzeyinde olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar “2.1.” seçeneğini işaretleyen 

üç öğretmen adayının (%30) en azından Windows/Mac Software ve Media Player kullanabildiklerini, 

öğrencilere ve öğretmen arkadaşlarına çevirim içi kullanılabilecek materyaller hususunda tavsiyelerde 

bulunabilme ve derslerde internet, yansıtım aleti ve DVD gibi araç gereçleri kullanabildiklerini 

göstermiştir. Veriler, formu dolduran Almanca öğretmen adaylarının % 40'ının çevrimiçi alıştırmalar 

oluşturabildiğini, çeşitli bilgisayar destekli dil öğretme programları ve video ve ses dosyaları 

kullanabildiklerini ortaya koymuştur. Denekler tarafından doldurulmuş olan EPG/EPR rubrikleri 

Almanca öğretmen adaylarının %50'sinin teknolojiyi kullanma yeterliklerinin oldukça yüksek düzeyde 

olduğunu kanıtlamıştır. EPG/EPR dokümanında yer alan “Yapabilir Tanımlayıcıları” “3.1.” ile 

derecelendirilmiş puanlama anahtarını işaretleyen öğretmen adaylarının ise öğrencileri kişisel ihtiyaçlar 

doğrultusunda çevrimiçi alıştırma seçmeye ve kullanmaya yönlendirebildiklerini, görsel ve işitsel 

dosyaları derslerine uyarlayabildiklerini, çalışma arkadaşlarına yeni dijital yazılım ve donanımların nasıl 

kullanılabileceğini gösterebildiklerini, teknolojiyi ve çeşitli araç-gerecin kullanıldığı projeleri 

yönetebildiklerini ve sınıf ortamında vukuu bulacak teknik arıza ve aksaklıkları kendi kendilerine 

giderebildiklerini göstermiştir. 

 

Tablo 4: Uzmanlık Düzeyine İlişkin Sayısal Veriler 
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İdari Görevler ve Sorumluluk 
Üstlenme Yeterliği 
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Şekil 6: Uzmanlık Düzeyi 

2.2.12. Sürekli Mesleki Gelişim Yeterliği 

Gerek Tablo 4 gerekse şekil dörtteki veriler 10 Almanca öğretmen adayından yedisinin sürekli 

mesleki gelişim yeterliği bakımından kendilerini “1.1.”, ikisinin “1.2.” ve bir tanesinin “2.1.” düzeyinde 

gördüklerini ortaya koymuştur. “Yapabilir Tanımlayıcıları”'na bakıldığında, anlaşılıyor ki, “1.1.” ile 

derecelendirilmiş puanlama anahtarını işaretleyen Almanca öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinde 

kendilerini geliştirmek için vermekte oldukları derslerin başkaları tarafından gözlemlenerek 

değerlendirilmesini ve çalışma arkadaşlarının ders verme ile ilgili kendilerine tavsiyede bulunmalarını 

istemekte, bunun yanı sıra ders verme hususunda bazı öğretmen kitaplarından yardım almaktadırlar ve bu 

şekilde mesleki gelişimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Öğretmen adaylarından bir tanesi mesleki 

gelişime ilişkin “2.1.” seçeneğini işaretlemekle her fırsatta okuldaki diğer öğretmenler ile birlikte ders 

vermeye çalıştığını, dersini gözlemleyen öğretmenlerin önerilerine uymaya çalıştığını ve çalıştığı 

kurumda yapılan her türlü yeniliği olumlu karşılayıp benimsediğini ve yeni uygulamalara kolaylıkla 

uyum sağladığını anlatmak istemiştir. 

2.2.13. İdari Görevler ve Sorumluluklar Üstlenme Yeterliği 

Veriler, Almanca öğretmen adaylarının %90'ının idari görevleri ve çeşitli sorumlulukları 

üstlenme bakımından “1.2.” ile derecelendirilmiş puan anahtarını işaretlemiş olduklarını, dolayısıyla 10 

Almanca öğretmen adayından dokuzunun ders planlarını zamanında yapıp, derste neler yaptıklarına dair 

dokümanları zamanında ve eksiksiz bir biçimde ilgili birim yöneticilerine teslim etme yeterliğine sahip 

olduklarını ve ödev ve sınavları etkili bir biçimde okuyup değerlendirebildiklerini düşündüklerini 

göstermiştir. Öğretmen adaylarından bir tanesi ise “2.1.” ile derecelendirilmiş puan anahtarını 

0
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5
6
7
8
9

10

Sürekli Mesleki Gelişim
Yeterliği

İdari Görevler ve Sorumluluk
Üstlenme Yeterliği
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işaretleyerek, öğrencilerin çalışmalarını gerektiği gibi değerlendirme ve not verme yeterliğine sahip 

olduğunu, etkili bir dille rapor yazabildiğini, sınıf defterini gerektiği gibi tuttuğunu ve yaptığı işlerle ilgili 

dokümanları ve kendisine gelen yazılara cevap yazarak bunları zamanında ilgili yerlere teslim etme 

yeterliğine sahip olduğunu ifade etmiştir. 

2.3. EPG/EPR Adlı Yabancı Dil Öğretmeni Profil Belirleme Ölçüm Düzeneğinin Kullanımına 
İlişkin Anket Sonuçları 

Bu bölümde Almanca öğretmen adaylarının RPR/RPG rubriğine ilişkin görüşlerinin alındığı 

anket sonuçlarına yer verilmiştir.  İlk bölümünde yer alan 7 maddeye ilişkin beşli likert tipi ölçek 

sonuçlarına göre deneklerin %30'u RPR/RPGyi doldurmanın çok kolay olduğunu, %70'i ise 

RPR/RPG'nin kolay doldurulabilir olup olmadığı konusunda kararsız kaldıklarını göstermiştir. 

Tablo 5: Almanca Öğretmen Adaylarının EPG/EPR'nin Kullanımına İlişkin Görüşleri 

  5 4 3 2 1 
1 EPR/EPG'yi doldurmak çok kolay oldu. %0 %30 %70 %0 %0 
2 EPR/EPG'nin dili benim için anlaşılırdı. %0 %60 %20 %20 %0 
3 EPR/EPG'de yer alan “yapılabilir 

tanımlayıcılar” benim için anlaşılırdı. 
%0 %20 %70 %10 %0 

4 1.1.-3.1'e kadar olan dereceli puan anahtarları 
benim için anlaşılır biçimde ifade edilmiştir. 

%0 %70 %0 %30 %0 

5 EPR/EPG sayesinde Almanca dil düzeyimin 
Almanca dersi vermeye yeterli olduğunu 
gördüm. 

%0 %70 %30 %0 %0 

6 EPR/EPG sayesinde almış olduğum eğitimin 
Almanca öğretmenlik mesleğini icra etmeye 
yeterli olduğunu gördüm. 

%0 %70 %10 %10 %10 

7 EPR/EPG bana uluslar arası yüksek kalitede 
Almanca dersi verip veremeyeceğimi ayrıntılı 
bir biçimde göstermiştir. 

%0 %50 %20 %0 %30 

5: Tamamen Katılıyorum 
4: Katılıyorum 
3: Kararsızım 
2: Katılmıyorum 
1: Tamamen katılmıyorum  

 
Deneklerin %60'ı EPR/EPG'nin dilinin anlaşılır olduğunu, %20'si bu ifadeye ilişkin vereceği 

cevap konusunda kararsız olduğunu, %20'si ise EPR/EPG'nin dilinin anlaşılır olduğuna dair ifadeye 

katılmadığını belirtmişlerdir. EPR/EPG'de yer alan “Yapılabilir Tanımlayıcılar” benim için anlaşılırdı 

ifadesine ilişkin deneklerin cevabı şöyle olmuştur: %20'si katılıyorum, %70' kararsızım, %10'u 

katılmıyorum seçeneklerini işaretlemişlerdir. EPR/EPR'de yer alan 1.1.-3.1'e kadar olan dereceli puan 

anahtarlarının anlaşılır biçimde ifade edildiğini düşünen deneklerin yüzdesi 70'dir. Deneklerin %30'u ise 

bu ifadeye katılmadığını belirtmiştir. Deneklerin %70'i EPR/EPG sayesinde Almanca dil düzeylerinin 

Almanca dersi vermeye yeterli olduğunu gördüklerini ifade etmiştir. %30'u ise bu konuda “kararsızım” 

seçeneğini işaretlemiştir. Almanca öğretmen adaylarının %70'i EPR/EPG'yi doldurmak suretiyle almış 
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oldukları eğitimin Almanca öğretmenlik mesleğini icra etmeye yeterli olduğunu gördüklerini, geri kalan 

üç kişiden bir tanesi ise EPG/EPR'nin alınan eğitimin Almanca ders vermeye yeterli olup olmadığını 

gösterir nitelikte olup olmadığı hususunda kararsız kaldığını, bir tanesi bu ifadeye katılmadığını, diğer bir 

Almanca öğretmen adayı ise bu ifadeye tamamen katılmadığını belirtmiştir. EPR/EPG'nin uluslar arası 

yüksek kalitede Almanca dersi verip veremeyeceğini ayrıntılı bir biçimde gösterdiğini düşünen deneklerin 

oranı ise %50 iken, deneklerin %30'u EPR/EPG'nin böyle bir yararının olduğuna katılmadıklarını, %20'si 

ise bu ifadeye ilişkin görüş bildirmede kararsız kaldıklarını dile getirmişlerdir. 

Açık uçlu sorularda ise öne çıkan en büyük sorun, deneklerin EPR/EPG rubriğini doldurulurken 

dokümanın bazı bölümlerini anlamakta zorluk çektiklerini ve “Yapılabilir Tanımlayıcılar”ı tam 

anlayamadıkları için seçenekleri işaretlemede kararsız kaldıklarını belirtmeleridir. 4 öğretmen adayı 

“Yapılabilir Tanımlayıcılar”ı anlamadıkları için EPR/EPG'i yararlı bulmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Buna karşın 6 öğretmen adayı EPR/EPG'nin hangi yeterliklerde eksik olduklarını ve bundan böyle hangi 

kazanımları edinmeleri gerektiğini gösterdiğini yazmışlardır. Deneklerin hepsi EPR/EPG'nin öğretmen 

yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu ölçmeye uygun bir rubrik olduğunu düşünmelerine rağmen, buna 

karşın bu dokümanın dilinin çok zor anlaşılır olduğunu ve bu rubrikten faydalanmak için dokümanın 

mutlaka daha anlaşılır bir dil ile hazırlanması gerektiğini vurgulamışlardır. EPR/EPG rubriğini 

doldurmakla yabancı dil ve öğretmenlik mesleği yeterliklerinin hangi düzeyde olduğunu gördüklerini 

belirten denekler özellikle Almanca seviyelerini yükseltecek dil kurslarına gitmeleri ve yurtdışına 

çıkmaları gerektiğini anladıklarını ve beklenilen kalitede yabancı dil öğretebilmek için aldıkları eğitimin 

kısa bir sürede sıkıştırılmış programlar halinde verilmesi yerine daha uzun bir süreye yayılması ve 

özellikle daha çok gözlem ve uygulama yapmaları gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Denekler 

eksikliklerin giderilmesine ilişkin önlemlerin daha lisans eğitimi süresince alınabileceği gibi, mezuniyet 

sonrasında mesleki gelişimi daha üst düzeye çıkarmak için hizmet içi kurslar verilmesi gerektiğini, bunun 

yanı sıra her öğretmen adayının veya öğretmenlik yapanların mesleki gelişimini kendi kendine hayat boyu 

sürdürmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR  

Bu araştırma kapsamında Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı Kasım kayıtlı Almanca öğretmen adaylarına Avrupa’da yabancı dil 

öğretmen yeterlik standartlarından hareketle oluşturulmuş olan Profil Belirleme Ölçüm Düzeneği (EPG: 

The European Profiling Grid/ EPR: Das Europäische Profilraster) yardımı ile öğretmenlik mesleği 

tanımlayıcılarına göre kendilerini hangi düzeyde gördükleri sorulmuş, öğretmen adayları rubrik üzerinde 

yapmış oldukları işaretlemeler ile yükseköğretim kurumlarında bir sınava girmiş olduklarına işaret ederek 

ağırlıklı olarak Almanca dil düzeylerinin B2 düzeyinde olduğunu, öğretmenlik lisans mezunu 

olmadıklarını, dil edinimi ve dil öğretim yöntemleri konusunda bazı dersler aldıklarını, dil öğretme 

metotları ve deneyimleri konusunda henüz acemi olduklarını, hatta EPG/EPR kapsamındaki ölçütlere 
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göre yabancı dil öğretme deneyimi hususunda kendilerini en düşük düzey olan “1.1.” puanı ile 

derecelendirilmiş olan acemiler düzeyinde dahi görmediklerini ve bu nedenle “hiçbiri” seçeneğini 

işaretlediklerini (%70) göstermiştir.  

Veriler, EPG/EPR formunu doldurmaları istenen Almanca öğretmen adaylarının çoğunun ders 

planı hazırlama konusunda henüz acemi olduklarını, ancak 3 öğretmen adayının bu konuda kendini iyi bir 

düzeyde gördüğünü ortaya koymuş, ders içi etkileşimi yönetme ve ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin 

de geliştirilmesi gereken bir düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Araştırma, deneklerin farklı kültür boyutları hakkında bilgi sahibi olma ve kürtürlerarası anlayışa 

dayalı yeterliklerinin ve teknolojiyi ve çeşitli araç-gereci kullanma yeterlik düzeylerinin diğer yabancı dil 

öğretmenlik mesleği yeterliklerine göre daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Rubrikteki 

sonuçlar, deneklerin çoğunun dil bilinçlerinin de ileri düzeyde olduğunu düşündüklerini, Sürekli Mesleki 

Gelişim Yeterliği ve İdari Görevler ve Sorumluluk Üstlenme Yeterliği bakımından ise çok acemi 

olduklarını ve Almanca öğretmenlik mesleğini uluslar arası standartlarda icra edebilmeleri için hayat 

boyu öğrenme programları kapsamında eksik görülen kazanımları edinmeleri gerektiğini ve dil düzeyi 

düşük olan Almanca öğretmen adaylarının dil seviyelerini daha da yükseltmek için bazı ek etkinliklere 

ihtiyaç duyduklarını, hatta Almanca öğretmen adaylarının daha yüksek kalitede ders verebilmek için yurt 

dışına gitmek için olanak aradıklarını göstermiştir. 

Almanca öğretmenliği lisans mezunu olmayıp Almanca öğretmenliği yapmak isteyen Almanca 

öğretmen adaylarına birkaç haftaya sıkıştırılmış Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile 

öğretmenlik hakkının verilmesi yerine, kayıtlı oldukları lisans programları süresince Pedagojik 

Formasyon dersleri almalarına veya kendi lisans programları yanı sıra Almanca öğretmenliği lisans 

programında yan dal veya çift ana dal yapmalarına olanak sağlanmalı veya öğretmenlik mesleği ile ilgili 

yeterliklere sahip olmak için Mütercim-Tercümanlık lisans programı devamında Alman Dili Eğitimi 

alanında yüksek lisans veya doktora yapmalarına imkân verilmelidir. Başvurulabilecek diğer bir yol ise 

Almanca öğretmenliği lisans programından mezun olmayıp illa Almanca öğretmenliği yapmayı düşünen 

Almanca öğretmen adaylarına uluslar arası geçerliliği olan sürekli mesleki gelişim programları 

kapsamında bir yabancı dilin nasıl öğretileceği, öğrenileceği ve başarının nasıl ölçülüp 

değerlendirilebileceği konularına ağırlık veren derslerden oluşan ancak kısa bir döneme sıkıştırılmamış 

olan ve uluslar arası tanınırlığı olan kurumlarca yürütülen sertifika programları sunulması ve en önemlisi 

bu tür programlarda öğretmenlik uygulamalarına daha fazla yer verilerek, öğretmen adayları tarafından 

verilen derslerin gerektiği gibi gözlemlenmesi ve değerlendirilmesidir. Mütercim-Tercümanlık bölümü 

mezunu Almanca öğretmen adaylarının da uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede yabancı dil 

eğitimi verecek yeterliğe sahip olabilmeleri için izlenecek diğer bir yol ise, öğretmen adaylarına veya 

öğretmenlik yapanlara mesleki gelişimlerini kendi kendilerine hayat boyu sürdürebilecek uzaktan eğitim 
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ve internet aracılığı ile ulaşabilecekleri çevrimiçi kişiye özel öğretmenlik mesleği yeterliklerini daha üst 

düzeylere çıkaracak nitelikte programlar sunmaktır. 

Bu araştırma, Trakya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 

eğitim-öğretim yılı Kasım kayıtlı Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterlik düzeylerini 

Avrupa yabancı dil öğretmen yeterlik standartları ışığında ortaya koyması yanı sıra aynı  zamanda 

EPR/EPG'nin öğretmen yeterliklerini ölçme ve değerlendirmede ne derecede uygun bir rubrik olduğunu 

gözler önüne sermiş ve bu dokümandan yabancı dil düzeyi fazla yüksek olmayan öğretmen adaylarının da 

yararlanabilmesi için mutlaka daha anlaşılır bir dil ile hazırlanması ve hatta kullanma kılavuzunun Türkçe 

olarak da EPG/EPR Projesi web sayfasında yayımlanması gerektiğini göstermiştir. EPG/EPR 

dokümanının Türkçe versiyonu Türkiye’de eğitim almış yabancı dil öğretmenlerinin veya öğretmen 

adaylarının yabancı dil düzeyi düşük ise Türkçe metinden faydalanarak öz değerlendirmelerini daha 

gerçekçi yapmalarına olanak sağlayacağı gibi Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin de bu rubrik 

eşliğinde öğretmenlik yeterlikleri konusunda zayıf ve kuvvetli yönlerini görmelerine yardımcı olacak ve 

eksikliklerini gidermek için hangi kazanımlara ihtiyaç olduğu konusunda kendilerine yol gösterecektir. 
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ÖZET 

Almanca öğretmeni adaylarının, çeşitli video oluşturma ve çekme çalışmaları aracılığıyla yürütülen 
derslerde konuşma becerilerini geliştirmeye ilişkin görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama 
modelinde desenlenmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yönteminin durum çalışması benimsenmiştir. Araştırma 
2014-2015 Öğretim Yılında Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanca 
Öğretmenliği Anabilim Dalı 1’nci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada veriler araştırmacı ile birlikte 3 
alan uzmanı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Sonuçlar nitel verilerin sayısallaştırılmasında 
kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda 
katılımcıların görüşleri video çekme ve seslendirme çalışmalarının konuşma becerilerine etkisine yönelik; temel dil 
becerilerinin geliştirilmesi, konuşma becerileri ve kelime haznesi, konuşma becerisi ve telaffuz ve bilgisayar 
okuryazarlığı şeklinde alt temalar olarak belirlenmiştir. Genel olarak dersin amacına uygun olarak hazırlanan video 
çalışmaları ve etkinlikleri öğrencileri olumlu etkilediği, çalışmaların dili kullanmaya ve konuşma becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik olumlu katkı sağladığı, bu tarz çalışmaların onları motive ettiği ve ayrıca kelime 
haznelerinin gelişimi yanında telaffuzlarının da düzeldiği yönünde öğrenciler görüş belirtmişlerdir. Araştırma 
sonunda dil öğretimi yapan eğitimcilerin derslerinde eğitim ve öğretim amaçlı hazırlanmış video etkinliklerine daha 
sık yer vermesi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Video etkinlikleri, Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi, Bilgisayar Destekli Yabancı 
Dil Öğretimi, Motivasyon 

ABSTRACT 

This descriptive study was designed in order to find out the views of teacher candidates attending the 
department of German Language Teaching towards developing speaking skills courses conducted through various 
video filming and creating. Case study, which is a qualitative research method, was preferred in this study. The 
study was conducted at Trakya University, Faculty of Education, Foreign Languages Education Department, 
German Language Education Division first class student in 2014-2015 academic year. Data was gathered via semi-
structured, open-ended question forms designed by the researcher together with the 3 specialists in the field. Data 
was analysed by using both descriptive and content analysis techniques. The results were presented in frequency, 
percentages and samples of participants’ views were also presented. As the result of the study, under the theme of 
contribution of creating and dubbing video to speaking skills development, developing basic language skills, 
speaking skills and vocabulary, speaking skills and pronunciation and computer literacy were specified as the sub-
themes. The students expressed their opinion in the direction of the video activities that prepared in accordance with 
the purpose of the course generally, influenced them positively, provided contribution to using language and 
speaking skills, motivated them, developed vocabulary and corrected the pronunciation. 

As a result of research, it has been proposed that video activities that prepared for education should use 
more common during language course.  

mailto:yldrm39@yahoo.de
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I-GİRİŞ: 

Medya ve medya araçları sosyal ve ekonomik hayatımızın merkezinde kendisine sürekli daha 

fazla yer açmaktadır. Eğitimin neredeyse her alanı da bu gelişmelerden yüksek oranda ve değerde 

etkilenmektedir. Medya ve medya araçlarına bağlı yardımcı yazılımlar oldukça çeşitlilik göstermektedir 

ve bu çeşitlilik giderek zenginleşmektedir. Medya araçlarından hayatımızda yer eden bu bağlamda en 

önemlilerinden birisi de videolardır. Özellikle eğitim alanında kullanılan videolar uzun süredir 

eğitimcilerin ilgisini çekmektedir. Son yıllarda medya araçlarından birçoğu eğitim içeriklerinin daha 

verimli ve kalıcı aktarılmasında derslere uyarlanmaya çalışılmaktadır. Araştırma ve çalışmalar bunun 

olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır (Sherin ve Han 2003, 166). Özellikle video etkinlik ve 

uygulamalarının ders içeriklerinin aktarılmasında daha etkili olması ve farklı farklı ders aşamalarında da 

uygulanmaya elverişli fırsatlar sunması, çalışma için belirleyici bir etken olmuştur (Krammer ve Reusser 

S. 2005, 36). Hatta gerek Reusser (2003), gerekse de Seago (2004)’ nun belirttiği gibi eğitim amaçlı 

hazırlanmış ve yapılandırılmış videolar hem öğrenciler hem de eğitimciler için eğitimin iki temel işlevini 

birden yerine getirmektedir: -eğitimci aracılğı ile istenilen eğitim içeriğini göstermek ve resmetmek,-ders 

içeriklerinin daha iyi anlaşılması, eğitim ve öğretim içeriklerinin kalitesinin artırılması ve algının 

güçlendirilmesi gibi. Şüphesiz eğitim dediğimizde akla geniş bir yelpaze gelmektedir. İşlevler gibi 

videoların eğitim ortamına sağladığı yararlar da Odabaşı ve Namlu’nun (1998) de belirttiği gibi şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Erişilmesi veya temini mümkün olmayan ya da çok zor olan işlemleri, gereçleri, olayları  

yer, hız ve zaman değişimlerini kolaylıkla sınıf içine getirirler.  

2. Kazanılan bilgi kapsamını koruyarak, bilgilerin kısa sürede unutulmasını önlerler. 

3. Hassas ve tartışmaya açık konuların etüdünde objektif görüş sağlarlar.  

4. Araştırma ve okumaya karşı ilgi uyandırırlar.  

5. Grup üyelerinin tamamına aynı olanakların tanınmasını sağlarlar.  

6. Tutum ve davranış değişikliklerini kolaylaştırırlar.  

7. Hemen bütün öğrencilerin ilgilerinin uyanmasına ve bu ilginin devam etmesine yardım  
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ederler. 

8. İşlenen konunun uzmanlarını ve konuyla ilgili sayısız kaynakları sınıfa getirirler. 

9. Öğrencilerin, yaşanılan sosyal ve fiziki çevre ile temasını sağlarlar. 

10. Yaşları ve yetenekleri değişik de olsa, bütün gruplar için elverişlidirler  

Görüldüğü üzere videoların eğitime ve yabancı dil eğitimine gerek işlevsel gerekse de olumlu bir 

çok yarar getirdiği belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada video etkinliklerinin yabancı dil yetilerinin 

geliştirilmesi özellikle Almanca konuşma becerilerinin geliştirilmesinde etkisi araştırılmıştır. Türkiye’de 

Almanca Öğretmenliği okuyanların belli bir profili vardır, oldukça küçük bir oran hariç hepsi ÖSYM’nin 

sınavına İngilizce’den girip sıfır (bazı istisnalar hariç, az sayıdaki öğrenciler Almanca ön bilgilerle 

gelebilmektedir, ama Türkiye’de ÖSYM’nin sınavından Almanca çözüp bölüme yerleştiren toplamda 

sadece 3 üniversite vardır) Almanca dil bilgisi ve seviyesi ile hazırlık sınıflarında Almanca öğrenip 

bölümlere geçmeye hak kazanırlar. Hazırlık eğitimlerine rağmen birçok öğrencinin fakültelerine 

geçtiklerinde eğitimleri için gerekli ve yeterli seviyede olmadıkları gözlemlenir. Bu gözlemi yapan sadece 

alan eğitimcileri değildir. Birçok öğrenci de yabancı dil yetilerindeki bu eksikliklerini eğitimleri sırasında 

fark ederler. Bu eksiklikleri eğitimleri sırasında gidermek anlamında fazladan eğitim çalışmaları ve 

etkinliklerinin yapılması son derece yararlıdır. İşte çalışmanın amaçlarından bir tanesi de bu eksikliklerin 

giderilmesinde yardımcı olmaktır. Bu eksikliğin hissedildiği alanlardan bir tanesi de üretken diye 

tanımlanan ve pasif becerilere göre daha geç gelişen konuşma becerisidir. Konuşma yetisinin daha geç 

gelişmesi ve oturması öğrenciler için de şüphesiz bir dezavantaj olarak algılanmaktadır. Konuşma becerisi 

ana dildekine benzer bir şekilde kendini ifade edebilmenin ta kendisidir, bu yüzden büyük önem teşkil 

eder. Kendisini rahat ifade edebilen dil bölümü öğrencilerinin özgüvenleri de bununla paralel artış 

gösterir ve öğrenile dile karşı motivasyonu artırır. Alan eğitimcileri bu eksikliğin derslere etkisini belirgin 

bir şekilde görürler ve bunun önüne geçmek için çaba sarf edip yeni stratejiler geliştirmeye çalışırlar. Bu 

çalışmada video etkinliklerinden yararlanma amacını da bu oluşturmuştur. Öte yandan istenilen dil 

yetilerindeki seviyeye ulaşılması seçilen etkinliklere öğrencilerin etkili katılımı ile sağlanabilir, yani 

katılımda isteklilik son derece önemlidir. Çalışma için öğrencilerin katılımı tamamen gönüllülük ilkesine 

göre sağlanmıştır, böylece daha fazla motivasyon amaçlanmıştır. Çalışma ders içi etkinlikler dışında uzun 

süre ders dışı çalışmalarda içerdiğinden öğrencilerin dil etkinliklerine ayırdığı süre oldukça arttırılmıştır. 

Böylece beceri eksikliklerin giderilmesi ve otonom öğrenme kapsamında da alışkanlık kazandırılma 

amacı da yerleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma grubuna özellikle konuşma zorluğu ya da çekingenliği 

çeken öğrencilerin kendi istekleri ile katılmaları bu eksiklik ve zorlukların atlatılabilmesinde daha fazla 

kolaylık ve işlevsellik sağlamıştır.  

II-YÖNTEM: 
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Almanca öğretmeni adaylarının, çeşitli video oluşturma ve çekme çalışmaları aracılığıyla 

yürütülen derslerde konuşma becerilerini geliştirmeye ilişkin görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, 

betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yönteminin durum çalışması 

benimsenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine ve nedensellik ilişkisi kurarak 

çalışılmasına olanak sağlamaktadır (Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2008). Araştırma 2014-2015 Öğretim 

Yılında Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanca Öğretmenliği 

Anabilim Dalı 1’nci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada veriler araştırmacı ile birlikte 3 alan 

uzmanı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Sonuçlar nitel verilerin 

sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler 

sunulmuştur. Puanlayıcı araştırmacılar arası güvenirlilik katsayısı .84 şeklinde hesaplanmıştır. Soru 

formunda 19 soru üçlü likert ölçeğine göre oluşturulmuştur. Ayrıca 3 soru ise açık uçlu soru formuna göre 

yapılandırılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. 

Her iki tekniğin birlikte kullanılma nedeni; literatürde var olan olgu ve temaların açıklanması ve süreçte 

ortaya çıkan ekstrem durumların tespit edilmesidir. Sonuçlar nitel verilerin sayısallaştırılmasında 

kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur.  

III-BULGULAR: 

Almanca öğretmeni adaylarının, çeşitli video oluşturma ve çekme çalışmaları aracılığıyla 

yürütülen derslerde konuşma becerilerini geliştirmeye ilişkin görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, 

Almanca öğretmen adaylarının, video çekme ve seslendirme etkinliklerle zenginleştirilen uygulamaları 

‘genel dil becerilerini (özellikle konuşma becerisi) gelişimine’ yönelik bulgular adı altında tablo 1 de 

gösterilmiştir. Video çekme, oluşturma ve seslendirme etkinliğinin otonom öğrenmenin  geliştirilmesine 

yönelik değerlendirmesi tablo 2’de ve son alt başlığımız olan bilgi okur yazarlığı ile video çekme 

çalışmaları ile zenginleştirilmiş eğitim etkinlikleri arasındaki anlamlı ilişki de tablo 3 de düzenlenmiştir.  
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Tablo 1: Temel Becerilerin Gelişimi (Konuşma Becerisi ağırlıklı) 
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Tablo 2: Dil Becerileri ve Otonom Öğrenme   
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Tablo 3: Bilgi Okuryazarlığı  

Likert tipli değerlendirme sonrası verilerin güvenirliğini sağlamak ve teyit etmek amacıyla ayrıca 

nitel doküman analizi yapılmıştır. Dokümantasyon çalışmasından sonra ortaya çıkan nitel veriler ise 

Tablo 4’te sunulmuştur:  

Almanca  video çekme, oluşturma ve seslendirme etkinlikleriyle dil becerileri, otonom öğrenme ve kısmı becerilerin  
ölçülmesine yönelik nitel veriler 
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Kodlanan Alt başlıklar 
Konuşmada akıcılık Kelime darağacı Motivasyon  Kalıcılık  Ort. 

Frq 10 8 9 9 9 

% 100 80 90 90 90 

 

 

Tablo 4: Nitel doküman sonuçları tablosu 
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Ders etkinlikleri sonrası katılımcıların % 73,3’ü video çalışmaları ile zenginleştirilen ve 

desteklenen eğitim etkinliklerinin temel dil becerilerine etkisine yönelik olumlu ifade kullanırken % 

22,2’i kısmen katıldığını ve sadece % 4,5 ’lik kısmı olumsuz görüş bildirmiştir. Buna karşın katılımcıların 

% 94’ü video destekli  etkinliklerin olumlu etkisine yönelik ifade kullanırken % 6’sı kısmen olumlu 

bulduğunu belirtmiştir. Öğretmen adaylarımızdan hiçbirisi bu alt başlık ile ilgili olumsuz görüş 

bildirmemiştir. Son alt başlığımız için ise aday öğretmenlerimizden % 40’ı bilgi okuryazarlığı 

yetkinlikleri ile video çalışmaları ve seslendirme etkinliklerinin buna etkisine yönelik olumlu ifade 

kullanırken % 36’sı çalışmaların kısmen olumlu etki ettiğini ve  % 24’lük kısmı olumsuz görüş 

bildirmiştir. Bunlara karşın nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan çalışmada % 90’lık bir ortalama 

değere ulaşılmıştır.  

Aşağıda bu sonuçları derinlemesine açıklamaya yönelik alınan bazı öğrenci görüşlerine yer 

verilmektedir. Kodlanmış olarak sunulan katılımcı görüşleri nitel verileri ve çalışmayı daha somut bir 

şekilde açıklamaya yardımcı olacaktır. 

Öğrenci ifadesi E.Ö.1: Çalışmalar ve etkinlikler sırasında okuduğum ve seslendirdiğim kelime, 

cümlelerin daha güzel olması adına hep tekrarlarda bulundum, konuşmamın geliştiğini düşünüyorum. 

Öğrenci ifadesi K.Ö.7: Ben konuşmaya korkardım. İlk video etkinliğinde zorlanmıştım, fakat 

üzerine düşerek daha akıcı konuşmamı sağladı. Aynı zamanda cümlelerin dilbilgisi ile de çok uğraştım ve 

kalıcı oldu, okumam da akıcılaştı. 

Öğrenci ifadesi K.Ö.5: Almanca bilgime bir çok konuda bilgi kattım. Bir çok kelime ezberledim, 

dil bilgisi bilgilerimi tekrarlamış oldum, yeni bilgiler öğrendim, Almanca telaffuzumu geliştirdim.  

Öğrenci ifadesi K.Ö.4: İleride Almanca (veya herhangi bir dilde) dublaj çalışmaları yapmayı 

düşünüyorum. Telaffuzum daha iyi oldu ve okumada da daha az takılmaya başladım. Benim için çok 

yararlı oldu. Projeyi yaparken yeni bilgiler öğrendim ve kelime darağacım gelişti.  

Öğrenci ifadesi K.Ö.2: Sınıf içerisinde ve önünde etkinlikleri paylaşmamız ve ayrıca 

arkadaşlarımın ve hocamızın önünde konuşma fırsatı sunması, kendime güven kazandırdı ve aynı 

zamanda konuşma rahatlığı da kazandırdı.  

Öğrenci ifadesi E.Ö.2: Etkinlikte sürekli Almancayla ilgili yeni fikirler ortaya koyarak 

yaratıcılığımla birlikte konuşmamı daha iyi geliştirdi. Ders dışında dersle ilgili çok çalışmadığım kadar 

çalışmak durumunda kaldım.  

IV-TARTIŞMA VE SONUÇ 
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Video etkinlik ve uygulamaların eğitimde ve dil eğitimindeki yeri ile ilgili birçok çalışma 

mevcuttur. Videoların eğitim süreçleri içerisindeki rolüne yönelik araştırmalar genellikle oldukça müspet 

ve olumlu yönde çıkmıştır, örneğin Demirel (2002, s. 60) videonun olumlu özelliklerini belirtirken onun 

hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracı olduğu özelliklerini vurgular. Ayrıca özellikle dil 

eğitiminde vazgeçilmez araçlardan birini oluşturduğunun altını çizer. Bunu Ankara Üniversitesinde iki 

yıllık yüksek okul öğrencisi 129 kişi üzerinde İngilizce dersinde bilişsel ve duyuşsal becerilerin 

kazandırılmasında yapılan deneysel ve uygulamalı araştırmalarda video ile desteklenen bireysel öğretim 

yöntemlerinin geleneksel öğretim yöntemine nazaran daha etkili olduğu sonucu elde edilen çalışmayla 

gösterir. İşçan’da (2012) yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk filmlerinin kullanılmasının, 

öğrencilerin kolaylıkla Türkçe sözlü iletişimlerini, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirdiğine dikkat 

çekmektedir. Teknoloji ve medya destekli ders içeriklerinin etkileri konusunda Rüzgar’da (2005) 

özellikle ucuz maliyete dikkat çekmiş ve eğitimde paylaşımı sağladığı, öğretimi desteklediği ve başarıyı 

etkili bir şekilde arttırdığı sonuçlarını elde etmiştir. Gündüz ve Odabaşı’ da (2004) bilgi çağında 

teknolojiyi kullanmanın bir ayrıcalık değil, zorunluluk olduğunu belirtmiştir. Toplumların gereksinim 

duyduğu birey nitelikleri değiştiğini ve medya destekli öğretimlerin hem öğretmen hem de öğrenciyi 

geleceğe hazırladığı sonucuna dikkat çeker. Öğretmenlerden de bilgi toplumu bireylerini 

yetiştirebilmeleri için derslerini teknolojiyi ile bütünleştirmeleri çalışmadan çıkan önemli sonuçlar 

şeklinde sıralanabilir. Noras’ın (2008) da çalışmasında belirttiği gibi yabancı dilin öğrenilmesinde ve dil 

becerilerinin gelişiminde video etkinlikleri en gerçekçi öğrenme ortamlarını yansıtıp, öğretim sürecini 

daha başarılı ve etkili bir hale getirir, çalışmasındaki sonuçlar bu yöne dikkat çekmektedir. Bu bölümde 

anılan ve olumlu sonuçlar elde edilen araştırmalardan sonra çalışma sonuçlarına değinmek ve aradaki 

benzerliklere dikkat çekmek yararlı olacaktır. Çalışmada sonuçlar öğretmen adaylarının çok yüksek bir 

oranının video çekme, oluşturma ve seslendirme çalışmaları ile  desteklenen eğitim etkinliklerinin temel 

dil becerilerinin gelişimine yönelik olumlu ifade kullandığını göstermiştir. Çalışmaya katılan hiçbir 

öğrenci ne nicel ne de nitel verilerde aksi yönde ifade kullanmamıştır. Aynı şekilde çalışmanın alt 

başlıklarından olan video çalışmaları destekli etkinliklerinin kısmı dil becerilerinin geliştirilmesine ve 

otonom öğrenme prensiplerinin edinilmesine yönelik olumlu etkisi elde edilen veriler ışığında tespit 

edilmiştir.  Son alt başlığımız olan bilgisayar, medya okur yazarlığı için ise aday öğretmenlerimizden 

diğer başlıklardaki gibi olumlu sonuçlar ve ifadeler elde edilmiştir. Çalışma ve uygulama aşamasında 

bilgi okur yazarlıklarının çalışmayı yürütecek ve anlayacak düzeyde oldukları konusunda da tespitler 

yapılmıştır. Böylece bu başlıktan adayların çalışmayı sağlıklı şartlarda uygulayabildekleri sonucuna da 

ulaşılmıştır. Nitel başlıklarda tespit edilen konuşmada akıcılık, motivasyon ve otonom öğrenme alt 

başlıkları ile ilgili yüksek olumlu tepkiler dikkat çekici değerlerde çıkmıştır. Belirtilen ve tespit elden bu 

yüksek olumlu tepkiler aynı şekilde nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan sonuçların ortalamasıyla da 

örtüşmektedir. Bu veriler araştırmanın olumlu etkiler bıraktığına dair güçlü izlenimler bırakmaktadır. 
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Araştırmada ulaşılan sonuçlar dikkate alındığında, öğretme-öğrenme sürecinde video etkinliklerin 

ve uygulamalarının kullanımının son derece etkili ve motive edici olduğu görülmektedir. Bilimsel ve 

teknolojik gelişimeye öncülük eden üniversite gibi eğitim kurumlarında teknolojinin etkin kullanımı 

gerek yabancı dili gerekse de diğer eğitim alanlarında önemli bir öncelik ve gerekliliktir. Ancak belirtilen 

bu öncelik öğrenme-öğretme sürecinde tüm bireylerin istenilen düzeyde bir öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmeleri için öğretim teknolojilerinin tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Önemli olan 

ve başarıyı, kalıcılığı ve etkinliği getirenin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan teknolojilerin uygun 

pedagojik yaklaşımlarla doğru şekilde birleştirilip verilmesidir. Video etkinlikleri her ne kadar Almanca 

konuşma becerisinin gelişimine ve otonom öğrenmeye çok önemli katkılar sağladıysa da, her zaman 

amaca taşıyan bir araç (nitelikli bir araç) olduğu gerçeğini unutmamak lazımdır. Ekonomik yönden  yük 

getirmemesi, herkese hitap etmesi, öğretmen ve öğrenmede zaman kazandırması, motive edici olması ve 

çalışmanın zevkli geçmesi birçok öğrenci ifadesinde yer almıştır. Böylece çalışmanın amaçlarından birisi 

olan öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli eğitim etkinliklerinin uygulamaya konulması hususunda 

da olumlu veriler elde edilmiştir. Araştırma sonunda dil öğretimi yapan eğitimcilerin derslerinde eğitim 

ve öğretim ilkelerine göre yapılandırılmış video etkinlik ve uygulamalarına  daha sık yer vermesi 

gerektiği, video uygulamalarının sadece temel dil becerilerini (ve özellikle konuşma becerisini) değil aynı 

zamanda okuma becerisini, dil bilgisini, ülke bilgisini, yabancı dilde günlük yaşam, günlük kesitleri ve 

kelime haznesini de geliştirdiği konusunda hem nicel hem de nitel veriler elde edilmiştir. Bu nedenlerden 

derslerde ve ileriki çalışmalarda bu tarz yararlı uygulamalı eğitim etkinliklerine daha fazla yer verilmesi 

gerektiği önerilir. Ayrıca medya destekli çalışmaların öğrencilerin katılımlarını arttırdığı, doğru pedagojik 

yaklaşımlarla yabancı dilde bir sıkıntı olarak tanımlanan konuşma becerisini arttırdığı tespit edildiğinden 

diğer becerilerin gelişiminde öğretim ortamlarına katılması gerektiği önerisi yapılır. Son olarak 

katılımcılardan birçoğu uygulama ürünlerinin sınıf önünde sunulması ve gelişim aşamalarında doğru 

dönütlerle öğrenmelerin geliştiğini ve bunların sonucunda özgüvenlerinin geliştiğine dikkat çekmiştir, bu 

bilgiler ve dönütler ışığında bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerekliliğine dikkat çekmek sağlıklı 

ve kalıcı bir öğretim adına yararlı olur.   
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ABSTRACT 

An examination of the classroom experiences of students can offer great insight into the characteristics that 
teachers should display in order to be more effective. From this perspective, this study aims at gathering prep school 
students’ perceptions of effective teacher characteristics and enabling the educators to create more effective learning 
situations by asking the general question, “What do preparatory class students believe to be important characteristics 
of an effective teacher?”. Additionally, this study tries to discover whether these perceptions differ according to 
students’ gender. In order to investigate this question, the researcher uses an open-ended question “What are the 
characteristics of an effective teacher?” and tries to elicit perceptions and notions on the most important 
characteristics of a good teacher by asking the students to write ten answers regarding this question. The participants 
of this study are 23 male 27 female A2 level students in School of Foreign Languages at a university. The study 
reveals that interpersonal skills are the most important characteristics of effective teachers for students. Personal 
skills and pedagogical skills follow these and technical knowledge comes the last. Additionally, there are gender 
differences in terms of the ranking of the categories and the items within the categories. 

Keywords: Effective teaching, effective teacher, teacher competency, effective teachers’ characteristics. 

ÖZET 

Öğrencilerin sınıftaki deneyimlerinin incelenmesi öğretmenlerin daha etkili olabilmek için sergilemeleri 
gereken özellikler konusunda önemli bir fikir sunabilir. Bu açıdan, bu çalışmanın amacı “Hazırlık sınıfı öğrencileri 
etkili öğretmenin hangi önemli özellikleri olduğuna inanmaktadırlar?” sorusunu sorarak hazırlık sınıfında okuyan 
öğrencilerin etkili öğretmen özellikleri algılarını anlamak ve eğitimcilerin daha etkili öğrenme durumları 
yaratmalarını sağlayabilmektir. Ayrıca, bu çalışma bu algıların öğrencilerin cinsiyetlerine göre değişip 
değişmediğini de bulmaya çalışmaktadır. Bu soruyu araştırmak için, araştırmacı etkin öğretmen özelliklerinin neler 
olduğuna dair açık uçlu bir soru sormuş ve öğrencilerin bu soruyu göz önünde bulundurarak verdiği on adet cevaba 
göre onların iyi bir öğretmendeki en önemli özelliklerle ilgili algılarını ve fikirlerini elde etmeye çalışmıştır. 
Çalışmaya katılanlar bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu’nda A2 seviyesinde ders gören 23 erkek 27 
bayan öğrencidir. Araştırma kişilerarası becerilerin öğrencilere göre etkili öğretmenlerin en önemli özellikleri 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kişisel beceriler ve pedagojik becerilerin bunu izlediği ve teknik bilginin ise 
öğrencilerin etkin öğretmen özellikleri algılamalarında en sonda yer aldığını göstermektedir. Ayrıca, bu 
kategorilerin sıralanmasında ve bu kategorilerin içindeki maddelerde cinsiyet farklılıkları olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Etkili öğretme, etkili öğretmen, öğretmen yeterliliği, etkili öğretmen özellikleri. 
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1.  INTRODUCTION 

Educators often attend workshops and seminars, read journals and textbooks, and otherwise look 

to pedagogical experts in order to gain a better understanding on the nature and characteristics of effective 

teaching. Yet, teachers rarely look to their own students for important insights (Spencer and Boon, 2006). 

Interestingly, research reveals that students understand complex factors that influence their learning 

environment (Mergendoller & Packer, 1985). 

 1.1. Problem Statement 

The quality and the level of excellence in education depend upon the quality and competence of 

teachers. Effective teachers are those who are able to incorporate their personal and professional 

characteristics into the classroom. Thus, logically an examination of the classroom experiences of 

students can offer great insight into the characteristics that teachers should display in order to be more 

effective. From this perspective, this study aims at gathering prep school students’ perceptions of 

effective teacher characteristics and enabling the educators to create more effective learning situations. 

1.2. Effective Teaching 

Effective teaching is related to the ability to provide instruction to different students of different 

abilities while incorporating instructional objectives and assessing the effective learning mode of the 

students (Vogt, 1984).  

Effective teaching is considered as crucial and it is argued that there are six key principles for 

effective teaching. These principles constitute the six common characteristics of effective teaching: 1) 

ensuring students have a true interest in the subject matter by providing clear explanations that enable 

students to understand the content; 2) concern and respect for students and student learning should be 

evident; 3) giving students choice in assessment techniques and thereby allowing students to demonstrate 

mastery of the information in a way that benefits the individual child; 4) setting high expectations and 

clear goals; 5) differentiating instruction based on students’ needs; and 6) being a lifelong learner 

(Ramsden, 1992). 

1.3. Effective Teachers 

A large number of reviews have synthesized research findings on effective teacher behaviours. 

These reviews indicate some consensus about broad features of what an effective teacher would look like. 

Effective teachers have been found to be ‘semi-autonomous professionals’ who are thoughtful and 

reflective about their practice (Wittrock, 1986). From another perspective, a teacher is effective if he/she 

can accomplish the planned goals and assigned tasks in accordance with school goals (Campbell et al., 
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2004). It is stated that highly effective teachers display certain personality traits which affect instructional 

and student achievement (Polk, 2006).  

Effective teachers are clear about instructional goals, are knowledgeable about curriculum content 

and the strategies for teaching it, communicate to their students what is expected of them – and why, 

make expert use of existing instructional materials in order to devote more time to practices that enrich 

and clarify the content, are knowledgeable about their students, adapting instruction to their needs and 

anticipating misconceptions in their existing knowledge,  teach students meta-cognitive strategies and 

give them opportunities to master them, address higher- as well as lower-level cognitive objectives, 

monitor students’ understanding by offering regular appropriate feedback,  integrate their instruction with 

that in other subject areas and accept responsibility for student outcomes.  

1.4. Teacher Competency 

Teaching competencies are defined as an integrated set of personal characteristics, knowledge, 

skills and attitude that are needed for effective performance in various teaching contexts (Smith & 

Simpson, 1995).A complete list of competences is proposed for teachers in second languages for the 

teaching area in the school of languages. These are: 1. Individual competences. 2. Professional 

competences. 3. Subject knowledge and subject application competences. 4. Teaching strategies and 

Techniques, and classroom management competences. 5. Assessment and Recording of learners’ progress 

competences. 6. Foundation for Further Professional Development (Garrido, 2013).  

A different teacher competency list was developed by Copeland (1976). The competencies 

included the following categories: 1. Teaching methods and techniques. 2. Laboratory/Classroom 

management. 3. Organization of instructional materials. 4. Technical knowledge and manipulative skills. 

5. Student evaluation. 6. Personal qualities. 

A general framework is explained regarding teacher competencies in nine different dimensions as 

field competencies, research competencies, curriculum competencies, lifelong learning competencies, 

social-cultural competencies, emotional competencies, communication competencies, information and 

communication technologies competencies (ICT) and environmental competencies (Selvi, 2010). 

Teachers' competencies affect their values, behaviors, communication, aims and practices in school and 

also they support professional development and curricular studies. Thus, the discussion on teachers' 

competencies to improve the teaching-learning process in school is of great importance. 

 

 

1.5. Categorizations of Effective Teachers’ Characteristics 
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There are many different categorizations of effective teachers’ characteristics. When related 

studies are analyzed, it will be easier to list them from the less detailed o the most in order to facilitate 

comprehension. Wong (2000) concludes three main characteristics of an effective teacher: 1. He has 

positive expectations for student success, 2. he excels at classroom management, 3. he designs lessons for 

mastery. Collins (1990), while working with the Teacher Assessment Project expands this list and 

establishes five criteria for an effective teacher: 1. is committed to students and learning, 2. knows the 

subject matter, 3. is responsible for managing students, 4. can think systematically about their own 

practice, and 5. is a member of the learning community. 

Nine behaviors that are characteristics of effective teachers are identified by Delaney et al. 

(2010). Instructors who are effective teachers are respectful of students, knowledgeable, approachable, 

engaging, communicative, organized, responsive, professional and humorous.  

It was discovered that while similarities and differences were both evident, the perceived traits of 

a good teacher were organized into a conceptual typology consisting of four general categories: personal 

characteristics, teaching characteristics, teacher student relationship, and classroom environment and 

management. An effective teacher must hold the personal characteristics of being nice, respectful of 

students, and fun; the teacher characteristics of teaching many subjects, giving homework, explaining 

things well, being organized, and reading to students; create teacher-student relationships which involve 

helping students, not yelling at students, being a positive role model and believing in students; and create 

a classroom environment in which discipline is maintained, rewards are given for good behavior and a 

safe environment is created. (Sanchez, 2007) 

A less detailed list is concluded by Clark (1995). He identified cognitive and affective goals of 

effective teaching at university level. In his categorization cognitive goals include knowledge, 

organization of instruction, clarity of expression and quality of presentation. On the other hand, affective 

goals involve the stimulation of student interest, student participation and openness to ideas, interpersonal 

relations and finally communication and fairness. 

Finally, Brown (2007) provided a fairly comprehensive list of characteristics of good English 

teachers, which is used in this study to elaborate the perceptions of the students and constitute the tables. 

Brown’s list can be classified into four categories: technical knowledge, pedagogical skills, interpersonal 

skills, and personal qualities. These four characteristics are then elaborated as the following:  

 

A good language teacher who has technical knowledge, 

1.  understands the linguistic systems of English phonology, grammar, and discourse,  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1491 

2.  comprehensively grasps basic principles of language teaching and learning,  

3.  has fluent competence in speaking, writing, listening to, and reading English,  

4.  knows what it is like to learn a foreign language, 

5.  understands the close connection between language and culture,   

6.  keeps up with the field through regular reading and conference/ workshop attendance. 

 
A good language teacher must also have pedagogical skills. This means that he 

1. has a well-thought-out, informed approach to language teaching, 

2. understands and uses a wide variety of techniques,  

3. designs and executes lesson plans efficiently,  

4. monitors lessons as they unfold and makes effective mid-lesson alterations,  

5. perceives students’ linguistic needs effectively,  

6. gives optimal feedback to students,  

7. stimulates interaction, cooperation, and teamwork in the classroom,  

8. uses appropriate principles of classroom management,  

9. uses effective, clear presentation skills,  

10. adapts textbook material and other audio, visual, and mechanical aids creatively,  

11. creates brand-new materials when needed innovatively,  

12. uses interactive, intrinsically motivating techniques to create effective tests. 

 
A good language teacher should also have interpersonal skills. This means that he  

1.  is aware of cross-cultural differences and is sensitive to students’ cultural traditions,  

2.  enjoys people; shows enthusiasm, warmth, rapport, and appropriate humor,  

3.  values the opinions and abilities of students,  

4.  is patient in working with students of lesser ability,  

5.  offers challenges to students of exceptionally high ability,  

6.  cooperates harmoniously and candidly with colleagues (fellow teachers),  

7.  seeks opportunities to share thoughts, ideas, and techniques with colleagues. 

 
Finally, a good English teacher must possess personal qualities, too. This means that he  

1.  is well-organized, conscientious in meeting commitments, and dependable,  

2.  is flexible when things go awry,  

3.  maintains an inquisitive mind in trying out new ways of teaching,  

4.  sets short-term and long-term goals for continued professional growth, and  

5.  maintains and exemplifies high ethical and moral standards. 
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1.6. Literature Review 

With all the research that has been conducted to date, student opinions have rarely been recorded 

or evaluated as a way to assess characteristics of good teachers. That is, much of the data that have been 

collected on this topic have been gathered by interviewing or observing teachers. Thus there appears to be 

a gap in the scholarly literature on teacher effectiveness. Namely, the perception held by students on the 

nature of teacher effectiveness needs scholarly exploration (Beishhuizen,et al., 2001). 

However, there is still some research related to effective teacher’s characteristics. It is concluded 

that the foundation for teacher effectiveness is built on treating all students equally, regardless of 

differences in ability, race, religion, culture or socioeconomic status. Fairness, patience, kindness, 

reliability, and concern for students constitute the fundamental basis of teacher effectiveness (Imber, 

2006). 

Similarly, it is stated that good teaching has little to do with being a demanding teacher. Rather 

effective teaching actually includes the ability to make students feel that they can be successful. In other 

words, the interpersonal talent of connecting to students and cultivating their inner capabilities are critical 

to being a good teacher (Ramsden, 1992). 

The nature of classroom climate established by the teacher too is regarded as a significant factor 

in determining a teacher’s effectiveness. Kyriakides (2005) found that to be an effective teacher, one must 

maintain good classroom management, ask a lot of questions as a means of encouraging class discussion, 

and communicate clearly with students without speaking above them. However, according to King 

(1981), research suggests that there is not a specific list of characteristics which a teacher can follow in 

order to become more effective. 

Another study by Peklaj (2010)  revealed that teachers are well prepared in advance, but not 

flexible enough and not sufficiently responsive to students needs in classroom situations; they could 

activate students more and connect teaching with real-life, authentic situations more often. This requires a 

thorough reflection on subjective theories - is a teacher primarily a presenter of knowledge or a moderator 

of active learning in their students? Analysis of student motivation shows that they are oriented toward 

the mastery of subject matter, but high results were also registered regarding test anxiety and the 

avoidance of mistakes, as mistakes are not regarded as a necessary part of all learning. Numerous 

significant correlations were found between perceived teacher management and the desired behavior in 

students; an open, supportive classroom climate resulted in less hostile, aggressive behavior, which again 

meant better school achievement.  

Crow (2004) found that effective college professors are regarded as those who are caring 

individuals. That is, the best professors are those who care about his or her students and are genuinely 
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interested in the subject being taught. Again, Crow’s work revealed the importance of personal over 

scholarly attributes in the assessment of teacher effectiveness at the higher educational level. 

Gender difference on perceptions of effective teacher characteristics is a related issue which has 

been analyzed so far and different conclusions have been developed in several research. Whereas in some 

studies there is a great deal of difference between gender and perceptions of students, in other studies 

there appears to be little difference in regard to gender. Ogdan, Chapman and Doak (1994) examined both 

potential gender differences and undergraduate/graduate differences in the perceptions of effective 

college teaching. Analyzing written responses provided by students, these researchers found that gender 

differences were prominent among the undergraduate students while gender differences seemed to 

diminish among graduate students. Specifically, undergraduate male and female students held different 

perceptions as to what characteristics a teacher must possess to be deemed effective. The study found that 

the most important teaching characteristics stated from female undergraduate students were 

demonstration of understanding, enthusiasm, creativity and organizational skills. Male undergraduate 

students expressed the view that an effective teacher must be fair, communicate well, be responsible, and 

have a sense of humor. However, graduate students, both male and female combined, stated that the most 

important characteristic in effective teaching is the attribute of understanding. 

It is interesting as well as significant that the most effective teaching characteristics voiced by 

both men and women, undergraduate and graduate, were personal rather than scholarly attributes. Factors 

such as being caring, understanding, friendly and helpful were consistently identified by students in this 

study. Moreover, gender and level of study differences were evidenced by the students in this study. 

Reynolds (2008) examined specific teacher qualities associated with exemplary teachers as 

determined by pre-service educators seeking teacher certification and gender differences in students’ 

perceptions of exemplary teacher qualities. Findings revealed that students consider that a skilled teacher 

may be more able to be enthusiastic that their exemplary teachers demonstrate defining personality 

attributes that outweigh the importance of professional skills. "Enthusiasm" was ranked as the most 

important quality for males and females. A gender difference emerged having 41% of the males selected 

the personality characteristic of "enthusiasm" as a top five descriptor and an equal percentage of males 

selected "subject knowledge", a professional skill characteristic. No females chose professional skills as 

their top quality descriptors. 

 
In an effort to reveal the gender differences in perspectives regarding a teacher’s effectiveness, 

Younger and Warrington (1999) compared interviews with approximately 100 students assigned to single 

gender focus groups.  In the final analysis, the authors of this study conclude that while there are 

important gender differences in perceptions on effective teaching, there are also significant similarities. 

Specifically, they discovered that both genders believed the most significant characteristics of an effective 
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teacher was someone who recognized the strengths of each individual student, showed an interest in 

students as individuals, treated all students equally, and used his or her imagination to make the subject 

being taught exciting. 

Although not an examination of higher educational instruction, a 2002 study conducted by 

Aagaard and Skidmore (2002) is rather revealing. These investigators required 112 undergraduate 

students to write an essay on what they remembered about their best and worst teachers from elementary 

and high school. In particular, students were requested to focus on the characteristics of what made those 

individuals good or bad teachers. Of the 448 teacher descriptions, 81% of the students stated that being 

student-centered (caring, supportive, kind, patient, understanding, and loving students) constituted their 

best schooling experience. When the data were examined according to gender, the findings showed little 

differences between female and male responses. These scholars argue that caring, personal relationships 

between teachers and students were consistently found to be important to the students of their study. 

Thus, they concluded that an extremely important characteristic of good teaching is the ability to 

personally and warmly connect to students. 

Yet, Aagaard and Skidmore (2002) also warned that given the inconsistency in the findings 

reported in the literature, it is unclear whether a teacher’s personal characteristics or scholarly competence 

is the most important element in determining professor effectiveness. Nevertheless, the literature does 

make clear that, from the point of view of college students while methodology is important, it is not 

enough. Personal qualities matter a great deal. 

2. METHODOLOGY 

2.1 Subjects 

The participants are 50 (23 male, 27 female) randomly selected preparatory class students 

attending English courses at School of Foreign Languages at a university. The participants are A2 level 

students, suggesting that they are pre-intermediate level students whose ages range from 18 to 22.  

 

 

2.2. The Instrument 

In this study data is collected in the form a questionnaire on which an open-ended question -

“What are the most important ten characteristics of effective teachers?”- is written. The preparatory class 

students are asked to list down the most important characteristics of effective teachers that concern them. 
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2.3. Data Analysis 

To explore the perceptions of prep school students on effective teacher characteristics, an open-

ended questionnaire is given to the students and asked them to write ten characteristics of effective 

teachers that concern them. This approach succeeds in generating data which frames the concerns of the 

student teachers themselves, rather than those that might have been imposed by the researchers.  500 

characteristics that are written by 50 students are analyzed using the constant comparative method (Goetz 

& Lecompte, 1981; Strauss, 1987). This method involves the separate analysis and coding of each of the 

questionnaires as a basis for identifying possible categories and a list is formed in terms of the frequencies 

of the written statements. Given the unstructured nature of the questionnaires in this study and the broad 

nature of data deriving from it, the researcher needs a simpler approach and adopts one used by Brown 

(2007), who suggests a fairly comprehensive list of characteristics of good English teachers which can be 

classified into four categories: technical knowledge, pedagogical skills, interpersonal skills, and personal 

qualities.  

3. FINDINGS AND DISCUSSION 

The findings of the study reveal that interpersonal skills of teachers are of great importance for 

both male and female prep class students. Whereas for male students personal and pedagogical skills 

follow interpersonal skills, for females the case is just the opposite. For female students, pedagogical 

skills come the second and personal skills come after that. On the other hand, for both types of students, 

technical knowledge is of the least importance among all. Table 1 demonstrates the frequencies and 

percentages of male and female students’ perceptions about interpersonal skills of effective teachers.   

Table 1: The Frequencies of Male and Female Students’ Perceptions of Interpersonal Skills 

Interpersonal Skills M 
N 

 
% 

F 
N 

 
% 

Loves and cares for students 20 87 4 15 
Is humorous 18 78 8 30 
Is friendly 10 43 15 56 
Interacts with students 10 43 5 19 
Is a role-model for students 10 43 2 8 
Is not selfish 9 39 3 11 
Makes students ready for life 9 39 2 8 
Is understanding 8 35 4 15 
Is not prejudiced 8 35 2 8 
Understands human psychology  8 35 1 4 
Is patient 7 30 5 19 
Likes his job 6 26 14 52 
Shows empathy  6 26 2 8 
Is sociable 5 22 6 22 
Is respectful  5 22 1 4 
Challenges students 4 17 4 15 
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Protects students 4 17 1 4 
Is idealist 3 13 4 15 
Is enthusiastic 1 4 12 44 
Is positive 1 4 3 11 

 

There are 20 items which are reported by both male and female students in Table 1 and thus it can 

be concluded that the most important aspect of effective teachers is their interpersonal skills. 87% of male 

students believe that an effective teacher loves and cares for students, which is also supported by Crow 

(2004), whereas only for 15% of female students this aspect is important. In addition, 78% of male 

students believe that an effective teacher is humorous but only 30% of female students give importance to 

this feature. On the contrary, 43% of male and 56% of female students think that an effective teacher is 

friendly. 43% of male students perceive that an effective teacher interacts with students whereas 19% of 

female students believe so. Similarly 43% of male students think that an effective teacher is a role-model 

for students yet only 8% of female students agree with this.  

On the other hand, 56% of female students and 43% of male students believe that an effective 

teacher is friendly. 52% of female students think an effective teacher likes his job but only 26% of male 

students think so. Finally, 44% of female students think of effective teacher as being enthusiastic, 

whereas only 22% of males agree with this. This finding conflicts with the conclusions of Reynolds’ 

study (2008) which suggests that being enthusiastic is the top one aspect of an effective teacher which is 

compromised with both male and female students.  As a result we can conclude from Table 1 that both 

male and female students give importance mostly to the interpersonal skills of an effective teacher but 

their ranking of these items differ significantly.  

Table 2 demonstrates the frequencies and percentages of male and female students’ perceptions 

about personal skills of an effective teacher.   

     Table 2: The Frequencies of Male and Female Students’ Perceptions of Personal Skills 

Personal skills M 
N 

 
% 

F 
N 

 
% 

Is fair 14 61 9 33 
Does not insult students 14 61 15 56 
Is a guide 12 52 6 22 
Is open to self-criticism 11 48 3 11 
Is mature 10 43 2 8 
Is reliable 6 26 2 6 
Is ethical 5 22 2 8 
Is self-confident 2 17 1 4 

    
There are 8 items in Table 2 which are reported by the students and the students give importance 

to the personal skills of effective teachers which is also supported by Ramsden (1992). As the table 
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demonstrates, 61% of male students think that an effective teacher is fair whereas 33% of female students 

think so. This finding is similar to Imber’s study (2006) who states that being fair is one of the most 

important aspects of effective teachers. On the other hand 61% of male students and 56% of female 

students perceive that an effective teacher does not insult students. 52% of the male students believe that 

an effective teacher is a guide but only 22% of female students believe the same.  

Moreover, 48% of male students think that an effective teacher is open to self-criticism but only 

11% of the female students agree with this. In addition, 43% of males believe that an effective teacher is 

mature but 8% of females think so. As a result, we can conclude from Table 2 that, male students give 

more importance to personal skills of an effective teacher than female students. 

Table 3 demonstrates the frequencies and percentages of male and female students’ perceptions 

about pedagogical skills of an effective teacher.   

     Table 3: The Frequencies of Male and Female Students’ Perceptions of Pedagogical Skills 

 Pedagogical Skills M 
N 

 
% 

F 
N 

 
% 

Uses new techniques and materials 15 65 6 22 
Increases motivation 14 60 14 51 
Teaches effectively and clearly 11 48 4 15 
Gives homework 10 43 3 11 
Has effective class management 7 30 13 48 
Talks effectively 5 22 1 4 
Goes from known to the unknown 5 22 1 4 
Is learning-centered 5 22 6 22 
Is responsible 4 17 1 4 

 

There are 9 items in Table 3 which are reported by the students. As the table demonstrates, 

whereas 65% of male students think that an effective teacher uses new techniques and materials, only 

22% of female students think that this is necessary. Moreover 48% of male students believe that an 

effective teacher teaches effectively and clearly which is confirmed by Kyriakides (2005), but only 15% 

of female students think so. Finally, 43% of male students think that an effective teacher is the one who 

gives homework but only 11% of female students relates effective teacher to the one who gives 

homework.  On the other hand, a great number of both male and female students (60% of male and 51% 

of female) believe that an effective teacher increases motivation. 48% of the female students believe that 

an effective teacher has effective class management which is again supported by Kyriakides (2005).  This 

item is only reported by 30% of male students. As a result, we can conclude from the table that female 

students find pedagogical skills of an effective teacher more important than his personal skills.  
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Table 4 demonstrates the frequencies and percentages of male and female students’ perceptions 

about technical knowledge of an effective teacher.   

Table 4: The Frequencies of Male and Female Students’ Perceptions of Technical Knowledge 

Technical Knowledge M 
N 

 
% 

F 
N 

 
% 

Has a good command of English 17 73 5 19 
Improves himself 7 30 2 8 
Is successful in his field 2 9 3 11 

 

There are only 3 items in Table 4 which are reported by the students and this shows that technical 

knowledge is the least frequently perceived aspect of an effective teacher by both male and female 

students in prep classes. However, 73% of male students believe that an effective teacher has a good 

command of English which is supported by Peklaj’s (2010) study. Yet, only 19% of female students 

believe so. There are not any more significant items in the table which can be considered as effective 

teacher characteristics.  

To sum up, when all the tables are analyzed, it can be seen that the most frequently perceived 

characteristics of effective teachers are interpersonal skills which constitute 20 items, the second 

frequently perceived characteristics are pedagogical skills which constitute 9 items, personal skills follow 

these with 8 items and finally technical knowledge comes the last which is represented by only 3 items. 

Moreover, it can be concluded that there are gender differences in terms of the ranking of interpersonal, 

personal and pedagogical skills which is supported by the studies conducted by Ogdan, Chapman and 

Doak (1994), Reynolds (2008). In addition, this study is also supported by Younger and Warrington 

(1999) who states that while there are important gender differences in perceptions on effective teaching, 

there are also significant similarities. However, this study conflicts with Aagard and Skidmore’ study 

(2002) which conclude that there are no gender differences in terms of the perceptions of effective teacher 

characteristics.  

In addition, findings reveal that, for male students in prep classes, the most frequently reported 

effective teacher characteristics are interpersonal skills (loves and cares for students (87%), is humorous 

(78%), interacts with students (43%), is a role-model for students (43%)). A technical knowledge aspect 

follows this (has a good command of English (73%)). Pedagogical skills comes the third (uses new 

techniques and materials (65%), increases motivation (61%), teaches effectively and clearly (48%), gives 

homework (43%)). Finally, personal skills contribute (is fair (61%), does not insult students (61%), is 

open to self-criticism (48%), is mature (43%)).  

On the other hand, the findings of the study demonstrate that, for female students in prep classes, 

the most frequently reported effective teacher characteristics are interpersonal skills which are the same 
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as male students. However, female students give importance to different interpersonal skills when 

compared to male students. In other words, for both male and females students, interpersonal skills are of 

great importance, however, they differ in their perceptions of types of interpersonal skills of effective 

teachers. For female students, the most frequently reported interpersonal skills of an effective teacher is 

that he is friendly (56%), he likes his job (52%), and he is enthusiastic (44%).  Pedagogical skills follow 

these (increases motivation (51%), has effective class management (48%)). Personal skills come the third 

(does not insult students (56%)). However, there are not any significant or frequently perceived items of 

technical knowledge by female students as effective teacher characteristics which contrasts to the 

perceptions of male students.   

4. CONCLUSION 

The researcher provides some recommendations, such as the teachers should be aware of the 

perceptions of their students on the characteristics of effective teacher. They should also take gender 

differences into consideration when evaluating these perceptions. When teachers are aware of these 

perceptions, they can adapt their teaching experiences and make them more appropriate and effective for 

their students. Differences in perceptions between students and teachers on what constitutes an effective 

teacher can ultimately decrease teacher effectiveness. It is important that educators achieve a greater 

awareness of what students perceive as the qualities of a good teacher. It is only when this understanding 

is more completely reached can a teacher truly obtain a greater level of effectiveness, and therefore make 

the biggest difference in the classroom. 

Nevertheless as Waxman (1989) contended, ultimately students respond to what is important to 

them. Intuitively it makes sense that researchers should make a greater effort to analyze student 

perspectives on effective teachers in order to better equip teachers with this information. In the end, this 

understanding is a major part of the effort to ensure students receive the best educational experience 

possible. Thus, teachers need to know what makes for effective teaching in the eyes of a student. Today’s 

teachers must be smart in their evaluation of a multitude of factors when developing their teaching style 

and classroom needs. All the while they must also keep in mind the most important outcome - that of 

being an effective teacher. 
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ABSTRACT 

THIS STUDY AIMS TO Explore the role of literature in enhancing English Language teacher trainees’ use 
of figurative language. This case study was conducted with the fourth-year English Language Teacher Trainees at a 
state university. In this study American novelist Edith Wharton’s novel Ethan Frome was taught in a semester by 
concentrating on the elements of fiction and the use of figurateive in the novel. During the course the students were 
encouraged to form opinions on the characters, discuss their opinions with their peers and comment on the 
symbolism in the novel. Later, they were asked to identify with one of the characters or write about the novel from 
the point of view of other characters. The data obtained from 36 teacher trainees were analyzed qualitatively in order 
to explore their use of figurative language and effects of literature on enhancing their communicative competence. 
As a result, the students who joined the study reported that the literature courses in the ELT program made 
contributions to their general language deelopment and use of figurative language.  

Keywords: Literature, Metaphor, Figurative language, Language teaching, Preservice English teachers 

 

 
Introduction 

The role of literature in English language teaching has always been a part of scholarly debate.  

The use of literature in language classrooms provides students not only with authentic texts but also with 

emotional involvement and cultural awareness.  It is known that one of the most important characteristics 

of literature is the use of figurative language.  Figurative language involves using words outside their 

literal meanings to produce images in the readers’ minds and express ideas in original, imaginative, 

creative ways. It is a rhetorical device that authors use to help readers imaginatively visualize what is 

happening in a piece of writing. 

When figurative language is considered, two of the most common figures of speech are the simile 

and the metaphor. A simile is an expresion in which something is compared to something else by the use 

of function word such as like “e.g Tom eats like a horse” while in a metaphor no function words are used. 

Something is described by stating another thing with which it can be compared “e.g. His words stabbed at 

her heart” (Richards, Platt and Weber, 1985, pp. 105-106). There are other less common forms of 
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figurative language. For example, the use of metonymy involves making a reference to something or 

someone by naming one of its attributes. It helps to add mood and emotion to writing. For example, “the 

pen is mightier than the sword” is a commonly used phrase in which the pen is meant to represent the 

thoughts of the writer while the sword is meant to represent a physical action that can be violent. On the 

other hand, personification involves applying human characteristics to animals or inanimate objects for 

the purpose of creating an image. When writers tell of “trees dancing in the wind” or “cats talking to each 

other,” they are using personification to give human qualities to these objects or animals.  

Idioms are also a type of figurative language.  The words used in idioms usually have no 

relationship to the literal meaning of the words. Although there are similar expressions, each culture has 

its own idioms (see, Kövecses and Szabo, 1996).  According Cooper (1998, p. 255), idioms are figurative 

expressions that do not mean what they literally state and they are frequently used in both oral and written 

langauge. Understanidng and using idioms can bring about problems for language learners. 

Metaphors in Language Learning 

Similar definitions of metaphor have been made so far in the related literature. For exam, Ellis 

and Barkhuizen (2005, p. 313) define it as “… a comparison between two dissimilar notions where one 

notion is to be understood in terms of the other notion”. This aspect puts forward one of the key elements 

to be learnt in language. According to Lakoff and Johnson (1980, p. 3) “metaphor is typically viewed as 

characteristic of language alone, a matter of words rather than thoughts or action.” Therefore, studying 

methaphors from the learners’ point of view might make contributions to teaching vocabulary. Deignan, 

Gabryś and Solska (1997) assert that more attention should be given to teaching of strategies for 

comprehending and generating metaphors in L2 as metaphor is accepted as being pervasive in language. 

Guerrero and Villamil (2002) pointed out that “metaphors are recognized not only for their pervasiveness 

in the language teaching profession but also for their ability to capture complex constructs in the field and 

their utility as vehicles for reflection and consciousness-raising among educators”(p. 95). For that reason 

metaphors and idiomatic expressions are of both cross-linguistic and cross-cultural dimensions. 

Littlemore (2001) looks at the presence of metaphor in lectures given in an International 

Development department at a British University and the problems encountered by overseas students. “The 

interpretations given by overseas students differed significantly from those offered by university lecturers.  

The overseas students tended to focus on inappropriate connotations of the vehicle in the metaphor.  This 

often meant that they misunderstood the main points of the lecture and, more importantly, misinterpreted 

the lecturer’s stance towards the topic of the lecture.” (p. 333) 

In summary, a number of important general points may be made from considering the above 

studies of figurative language, language comparison and second language learning.  First is the awareness 

that figurative language is rooted in conceptual systems.  Secondly, it is highly unlikely that there will be 
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an exact fit between L1 and L2 conceptual systems.  This is because when we consider the connotations 

of language used for evaluation we find evidence that language encodes a culture—if only in terms of 

certain protptype notions (Hadley 1997 in Charteris-Black, 2002, p. 111).  Even, where languages share a 

common etymology (or partially share one), this does not imply identity of cultural experience.  Thirdly, 

where there are differences between L1 and L2 conceptual systems and cultural meaning there are likely 

to be difficulties in comprehending L2 figurative language (Charteris-Black, 2002, p 111). 

Arnaud and Savignon (1997) point out that even advanced learners may experience particular 

difficulties with complex lexical units and rare words. Native speakers may not distinguish between literal 

and figurative meaning, instead relying on general pragmatic knowledge when processing dead or 

inactive metaphors.  Conversely, second language learners—when dealing with unfamiliar senses of 

words—are likely to look initially for literal readings based on their knowledge of established senses 

rather than on pragmatic knowledge (in Charteris-Black, 2002,  p. 108).  Moreover, Johnson (1996, 

p.237) suggests that emphsis on figuartive language in langauge classroom would make contributions to 

the communicative proficiency of L2 students and provide them with insight into the conceptual systems 

of the L2 culture” (in Charteris-Black, p.109). 

Use of Literature in language classroom 

The use of literary texts in language classroom has long been discussed. Duff and Maley (1990) 

explain the advantages of using literature in language classroom as follows: 

a. In terms of the language, literary texts offer genuine samples of a very wide range of styles, 

registers, and text-types at many levels of difficulty.  For this reason alone they are worthy of 

consideration. 

b. The fact that literary texts, by their very essence, open to multiple interpretation means that only 

rarely will two readers’ understanding of or reaction to a given text be identical.  This ready-made 

opinion gap between one individual’s interpretation and another’s can be bridged by genuine 

interaction. 

c. Literary texts are non-trivial in the sense that they deal with matters which concerned the writer 

enough to make him or her write about them. (p. 6) 

In his study Hişmanoğlu (2005) pointed out that “the use of literature as a technique for teaching 

both basic language skills (i.e.reading, writing, listening and speaking) and language areas (i.e. 

vocabulary, grammar andpronunciation) is very popular within the field of foreign language learning and 

teaching nowadays” (p. 54). In this context Collie and Slater (1990, p.3) give four main reasons for a 

language teacher to use literature in the classroom. These are can be summarized as valuable authentic 

material, cultural enrichment, language enrichment and personal involvement. Some other factors such as 
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universality, non-triviality, personal relevance, variety, interest, economy and suggestive power and 

ambiguity can be added as a powerful resource in the classroom context.  

Research Questions 

The present study seeks answers to following research questions 

1. What are the attitudes of fourth-year students towards the literature courses in ELT program? 

2. Do they think that the novel Ethan Frome made contributions to the development of their 

figurative language in connection with literature courses?  

3. To what extent do the fourth-year students use figuarative language in their writing? 

Method 

A qualitative research design was adopted as a research design in the process of data collection 

and analysis. As Dörnyei (2007, p. 36) notes, a shift to qualitative research “is related to growing 

recognition that almost every aspect of language acquisition and use is determined and significantly 

shaped by social, cultural and situational factors, and qualitative research is ideal for providing insights 

into such contextual conditions and influences.” 

Participants 

The participants are 36 students from the department of English language teacher education. They 

are fourth year-students who took the elective course titled Selections from Contemporary American 

Literature. One of the researchers of this study is the course instructor.  These students’ first year 

education focuses mainly on improvement of the four language skills.  In the second, third and fourth 

years, some literature classes are incorporated into the program.   

Data collection 

 Two data collection tools were used in this study: First were self-reports of the students to the 

questionnaire with an open-ended question. The questionnaire contains the following content:  

“You have already taken some literature courses during your academic studies in ELT program. 

Do you think that they have contributed to your use of figurative language in English? How? We 

want you to answer this question in connection with the course “Selections from Contemporary 

American literature in which you studied the novel Ethan Frome”. Second were students’ 

answers to the question in the final exam. In this question the students were asked “which 

character they identified themselves with in the novel “Ethan Frome.”  
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Context of the study 

This research study was conducted in an ELT department of a state university in Turkey.  The 

participants were the fourth year Pre-service English Teachers taking an elective course titled Selections 

from Contemporary American Literature. This course was designed to familiarize the students with the 

general characteristics of American literature by reading and discussing selected literary texts.  Every 

week the students were asked to read the assigned chapters of the book or the story and come to class 

ready to discuss the elements of fiction such as plot, character development, setting, point of view and 

theme.  They were encouraged to talk about their own ideas and feelings towards the text. The selected 

literary work was Ethan Frome, a novel written by Edith Wharton.  In the novel, the main character Ethan 

Frome struggles to continue his life amid “the miserable realities of Starkville, where cold weather and 

poverty kill emotion, ambition and passion” (Pala Mull, 2001, p. 163). He finds himself in a moral 

dilemma when his sickly wife Zeena’s cousin Mattie comes to live with them.  The novel presents an 

intricate plot together with an interesting narrative style.  

Data Analysis 

In this study, the data came from the self-reports of 36 teacher trainees regarding their reflections 

on literature courses and the novel Ethan Frome, the analysis of the answers of 20 students to exam 

question “Which character do you identify with in Ethan Frome and Why?”. The data obtained were 

analyzed qualitatively in order to explore the students’ use of figurative language and the effect of 

literature on their communicative competence. In analysis of of the students’ texts the first three items of 

Koch and Deetz’s (1981, in Ellis and Barkhuizen, 2005, p. 321) model was adopted: 

1. Choose a representative corpora of texts, 

2. Isolate metaphorical expressions in the texts and list them. 

3. Decide which metaphors are worth analysing in accordance with the research purpose. 

4. Reduce each metaphorical expression to the underlying conceptual metaphor by identifying its 

source (i.e. vehicle) and the target (i.e. topic) domains. 

5. Sort these metaphors into coherent groups, thereby establishing the ‘main metaphors’ in the 

corpora.  These metaphord are considered to be ‘conceptual’ (i.e. reflect ways in which the 

subjects view and interpret their World). 

6. Consider the possible entailments of each main metaphor and examine to what extent these are or 

are not expressed in the corpora.  

Findings and discussions 

In this study the students were first asked to reflect on literature courses in the ELT program with 

the question “Do you think these literature courses in ELT program made contibutions to your language 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1507 

development and your use of figurative language in writing and speaking English?” Secondly they were 

guided to anwer the question in connection with the course “Selections from Contemporary American 

Literature in which they studied the novel “Ethan Frome”. The findings can be summarized as follows: 

Table 1 self-reports of the students regarding the contribution of literature courses to the 

development of figurative language  

Positive Contribution 28 
No Contribution   6 
No mention    2 
Total 36 

 

When Table 1 is analyzed, it is seen that of 36 students who replied to the question asked by the 

researchers, 28 reported that these literature courses expecially the novel Ethan Frome positively 

contributed to their language development in general and their figurative language. Seven students think 

that these courses made no contributions. Additionally, two students made no comments on this question.  

Table 2 reflections of the students who thought that literature courses made contributions to the 

development of their figurative language. 

S3: In this novel I learned how figurative language is used implicitly. While reading the novel, I realized the figuarative 
elements in the novels such as metaphors, similes. 
S4: this novel changed my ideas regarding figurative language. While reading Ethan Frome we always visualized the 
characters and events. It helped me to imagine what I read and with the help of this I completed the empty parts of the text 
in my mind. 
S5: I learned what a metaphor, metonymy or a simile was. It is also helpful for my KPSS exam. We read Ethan Frome and 
learned many examples of figurative language in literature. 
S6:  Knowing words or pharases does not mean a lot. What is important is to know where to use. Our course tecacher fed us 
with useful materials. 
S7: I learned the meaning of simile, metaphor and hyberbole and how to use figurative language in context. We saw 
foreshodowing, metaphors. For examle, red ribbon symbolizes young girl, Broken cups represents a marriage which is 
destroyed. 
S9. I cannot use them directly but when I read a book or watch a film, I can understand them more easily. 
S10: Literature is source of metaphors, similes, especially figurative language. 
S16: reading a story which has lots of metaphors, similes and other figurative language devices realy improves our 
imagination. 
S18: After this novel I started to use more metaphors and similes in my speaking. They are also effective ways to express 
our feelings. In Ethan there was a black cat and it symbolized the bad feelings of Zeena. 
S19: Through this novel we saw the things differently from the eyes of different people. 
S21: We were exposed to figurative language with Ethan Frome. Actally this novel was full of elements of figurative 
language. For example pickle dish, red ribbon. They symblize differents things in novel. 
S23: Using figurative language develops our cretativity. When we know what they are, we can comment on something, 
predict the events in a sitaution or in a book. In so doing we can develop our imagination. 
S26: I could use more words while writing and speaking. Especialy using metaphors made my sentences more meaningful. 
Finaly I can speak about literary works. 
S33: Understanding figurative language provided me with effectice speaking skills in order to express myself easily. 
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Table 3 negative reflections of the students on the novel Ethan Frome 

S1: This novel was full of descriptions of the environment. It made it difficult to read.  
S2: In genaral short stories helped more. For example, the Lottery, Othello and Magic Barrel. 
S14: Figurative language is generally used in literaure. It is a bit hard and intense language. 
S29: I did not realize any figurative language in Ethan Frome. I just read it. 
 
 

 

In Table 4 the researhers tried to find answer to the third research question “to what extent do the 

fouth-year ELT students use figurative language in their writing?” The findings can be summarized as 

folows: 

Table 4 Students’ use of figurative language in their writing  

Student Number Figurative Use of Language  
1 “Ethan is a deep man, lover of nature.” Metaphor: Ethan is deep like an 

ocean. 
 “Zeena is a shrewish wife; she acts as if she was seventy years 

old.” 
Simile: Zeena is like a seventy 
years old person. 

 

Student Number Figurative Use of Language  
2 “Her blood is flooding fast.” Idiom. (transferred from 

Turkish) 
 “She likes to taste the forbidden love fever.” Metaphor: forbidden love fever 

 

Student Number Figurative Use of Language  
3 “It (winter) shapes Ethan.” Personification 

 

Student Number Figurative Use of Language  
4 “If I was in her shoes, I would also help my sick cousin.” Idiom 

 

Student  Number Figurative Use of Language  
5 ------------  

 

Student Number Figurative Use of Language  
6 “Narrator describes Zeena like a witch and Mattie like an 

angel.” 
Simile. Like a witch, like an 
angel. 
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Student   Number Figurative Use of Language  
7 “Bleak and oppressive cold in Starkfield not only shapes the 

landscape, it penetrates characters’ physically as well.” 
Imagery appealing to the 
readers’ senses. Personification 
of cold weather. 

 “Just as Starkfield is crushed by six months of icy weather, so 
Ethan’s life is also crushed.” 

Metaphor:  

 “Ethan seems like he is in a prison.” Simile 
 “I sometimes feel myself stuck in here just like Ethan.” Metaphor: being stuck 

someplace 

 

Student Number Figurative Use of Language  
8 -------  

 

Student Number Figurative Use of Language  
9 “Mattie brings life back toEthan.” metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
10 Zeena is unfeminine, old, shut-faced. She is a faultfinder.  

 When she opens her mouth, she either complains or asks 
something. 

Idiom 

 She always listens to her body, finds an ache in her body 
somehow. 

Idiom. Personification 

 

Student Number Figurative Use of Language  
11 “They live like high school students in the same house, like 

friends who do not like each other” 
Simile 

 “Starkfield is a hard place to live” metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
12 “She is trying to find someways where she can go.” metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
13 ----  

 

Student Number Figurative Use of Language  

14 “She has a deep character in the story.” metaphor 
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Student Number Figurative Use of Language  
15 “She has a burning desire of youth” metaphor 

 “Mattie is shining like a sun” simile 
 “She has nowhere to go.” Metaphor, idiom 

 

Student Number Figurative Use of Language  
16 “She brings fresh weather to Ethan’s world and house.” metaphor 

 “She symbolizes the rebellion of Ethan towards Zeena.” metaphor 
 “She spends her youth in this small town by handling domestic 

tasks.” 
metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
17 “I would like to be the rocking chair in the novel.” metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
18 “The impossibility of being together makes their passion rise.” metaphor 

 “She makes me feel full of love.” metaphor 

 

Student Number Figurative Use of Language  
19 “His father’s death and his mother’s ilness force him to give 

up his dreams, goals.” 
Metaphor, idiom 

 

Student Number Figurative Use of Language  
20 “She took Zeena’s husband’s heart.” Metaphor. 

 

When the findings in Table 4 are examined, it can be seen that the students used a limited number 

of metaphors and idioms in their writings. It is also seen that some students did not use any figurative 

language in their writings.  Although most of the students who joined the study reported that the literature 

courses in ELT program made significant contributions to their general language development and use of 

figurative language, it is seen from students’ writing that it was not reflected on the productive skills to a 

greater extent.  

Obediat (1997, p.32) suggests that “literature helps students acquire a native-like competence in 

English”. Moreover, Custodio and Sutton (1998, p. 20) add that it can enhance the students’ high-order 

thinking skills by allowing them to question, interpret, connect, and explore. Elliot (1990, p.198) contends 

that literature provides students with an incomparably rich source of authentic material over a wide range 

of registers. If students can gain access to this material by developing literary competence, then they can 
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effectively internalize the language at a high level (Especially, for students with verbal / linguistic 

intelligence), the language teacher’s using literature in a foreign language class serves for creating a 

highly motivating, amusing and lively lesson. According to Hişmanoğlu (2005, p. 65),  literature acts as a 

tool for developing the productive language skills of the students in the target language as well as opening 

a window into the culture of the target language. In so doing it builds up a cultural competence. 

Conclusion 

This study shed light on the importance of figurative language in terms of the student teachers’ 

language development. Literature in language classrooms provides teachers trainees not only with 

authentic texts but also with emotional involvement and cultural awareness.  As figurative use of 

language provides a natural flow in the target language and it is pervasive in everyday interaction, it 

should be incorporated into EFL curricula. However, the results of our study show that although trainee 

teachers reported that they developed the competence in the use of figure language, it was not reflected on 

their actual productions. 

The present study was conducted with 36 student teachers and their answers to the question in the 

final exam. For that reason, it is not possible to make generalizations from the findings available.  At this 

stage it can be suggested that trainee teachers need more practice and feedback in the use of figurative 

language in their oral and written discourse during their preservice education. Additionally, as it is 

noticable in their reflections, the explicit focus on figurative language could be beneficial for them 

expecially in their language development and the KPSS exam in which they would be exposed to 

questions on figurative language. Teaching figurative language should be neglected in the ELT programs 

from the very beginning.  
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ÖZET 

Yükseköğretim kurumları bulundukları bölgelere eğitsel, sosyal ve kültürel katkıların yanında ekonomik 
katkılar da sunmaktadır. Üniversiteler bulundukları bölgelere doğrudan ve dolaylı ekonomik katkılar sağlaması 
nedeniyle yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. 1960’lı yıllardan sonra 
Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde yükseköğretim kurumlarını bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Ülkemizde de özellikle son on 
yılda yeni yükseköğretim kurumlarının kurulmasına yönelik önemli gelişmeler yaşandığını ve yeni yükseköğretim 
kurumlarının kurulmasındaki önemli saiklerden bir tanesinin üniversitelerin sağladığı ekonomik katkılar olduğu 
ifade edilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde meslek yüksekokullarının genellikle ilçelerde faaliyet göstermesi 
nedeniyle, ekonomik katkıların ne olduğunun belirlenmesi, yerel ekonomi dinamiklerinin hızlandırılması 
bağlamında daha kritik önem düzeyine sahiptir. Meslek yüksekokullarının yerel ekonomiye doğrudan toplam 
katkıları ve bu katkıların analizinin, yerel yöneticilere ve yatırımcılara yönelik önemli bir rehber niteliği taşıması 
nedeniyle yerel kalkınmayı hızlandıracağı söylenebilir. Bu nedenle yapılan çalışmada meslek yüksekokullarının 
yerel ekonomiye sağladığı katkıların belirlenmesi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek 
Yüksekokulunun öğrencilerine uygulanan anket yardımıyla, öğrenci harcamaları analiz edilerek ilçe ekonomisine 
olan katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci harcamaları, Ekonomik katkı, Meslek Yüksekokulu, Harcamaların analizi 

ABSTRACT 

The higher education institutions contribute economically to their local region beside educationally, 
socially and culturally. Universities are really important factor in providing local development an account of their 
region to provide direct and indirect economic contributions. Major parts of higher education institutions in Europe 
have played an important role in providing regional development and reducing inter-regional disparities after 
1960’s. In Turkey, especially in the last decade, it is experiencing significant progress towards to the establishment 
of new higher education institutions and it is known that the establishment of the university owing to the economic 
contribution that it provides. In this context, due to vocational schools in our country usually operate in the districts, 
to determine level of economic contribution of the schools play a critical role in accelerating dynamics of the local 
economy. Total economic contributions of the vocational schools and the analysis of this contributions are important 
guideline for local authorities and investors, and its’ likely to speed up local development. Main objective of this 
study is determining to economic contribution of the vocational schools to local economy. Therefore, by analyzing 
student expenditures, with the help of the questionnaires administrated to students of Mugla Sitki Kocman 
University Ortaca Vocational Schools, the contribution was tried to determine the local economy. 

Keywords: Student expenditures, Economic contribution, Vocational schools, Expenditure analysis. 
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1.GİRİŞ 

Bölgesel kalkınmayı destekleyen en önemli unsurlardan birisi o bölgede bulunan yükseköğretim 

kurumlarıdır. Üniversitelerin kurulmuş oldukları bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişiminde 

çok önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca üniversitelerin sağladığı bu  katkıların uzun vadeli 

olması nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın  gerçekleştirilmesine de fırsat sağlamaktadır (Albeni, M., 

2000; Bleaney vd., 1992). 

Üniversiteler bilimsel bilgi üreten ve bunu kullanıcılara sunan kurumlar olarak, günümüzde pek 

çok alanda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ve önemli bir işleve sahiptirler (Tugay ve 

Başgül, 2005). Sahip olunan öğrenci potansiyelleri ile yöre ekonomisine oldukça önemli katkılar 

sağlamanın yanında bulundukları yörelerin, bilimsel ve sosyo-kültürel alanlarda yapısal değişimine ve 

gelişimine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Üniversitelerin bulundukları bölge ekonomilerine sağladıkları 

katkıları; doğrudan ve dolaylı katkılar olarak gruplandırılabilir. Doğrudan katkılar, üniversitelerin 

gerçekleştirdiği doğrudan istihdam ve personeline yaptığı harcamalar, dolaylı katkılar ise üniversite 

öğrencilerinin yaptıkları harcamalar, üniversitenin mal ve hizmet alımları ile bu harcamalar sebebiyle 

yörede gerçekleşen istihdam artışıdır. Bunun yanında şehre gelen öğrencilerin hizmetine sunulabilecek 

sayı ve nitelikte iş yerlerinin açılması ve şehrin üniversitenin önemini kavrayarak bu alanda uzun vadeli 

düşünebilmesi ayrıca bir katkı olarak ortaya çıkmaktadır (Atik1999; Tugay ve Başgül, 2005). Ayrıca 

üniversiteler ekonomik gelişmeye istihdam yaratma, genel bilgi, üretim ve işgücü gelişimi, vergi yaratımı 

ve marka değeri yaratma yollarıyla da yöreye ve bölgeye katkıda bulunmaktadır (Munnich and Nelson, 

2003).  

Özellikle, üniversitelerin bölgelerin ekonomik istikrarına önemli bir katkıda bulunduğu ve 

bölgelerin sosyal yaşamlarında çok önemli gelişmelere neden olduğu ifade edilmektedir. Turizm 

sektöründe olduğu gibi üniversite öğrencilerinin harcamalarının da yöre ve bölge ekonomileri üzerinde 

pozitif etkisi bulunduğu görülmektedir (Aydemir, 1994). Üniversiteler ya da bünyesinde bulundurduğu 

idari, akademik personel ve öğrencilerin yapacağı harcamaların, ekonominin sahip olduğu marjinal 

tüketim eğilimi değerine bağlı olarak, yerel ekonomide büyük miktarda bir genişletici etki 

oluşturmaktadır (Kaşlı ve Serel, 2008). Üniversite ve öğrencilerinin sosyal yasam taleplerinin etkisiyle bu 

sektörde hizmet veren kafeterya, internet kafe, restorant, halı saha, oyun salonu gibi işletmeler de hızlı bir 

gelişim göstermektedir. 

Ulusal ve uluslararası literatürde, üniversitelerin yöre ve bölge ekonomisine katkıları üzerine 

birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Ergün (2003)’te Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek 

Yüksekokulu’nun bölgeye olan katkılarını sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan araştırmıştır. Çalışmada 

Bolvadin Meslek Yüksekokulu’nun bölge ekonomisine, öğrenci harcamaları olarak 3.300.000 TL ve 

personel giderleri olarak ise 500.000 TL olmak üzere yaklaşık 3.800.000 TL’lik katkı sağladığı sonucuna 
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ulaşmıştır. Kaşlı ve Serel (2008)’de, 2006-2007 eğitim öğretim yılını kapsayan çalışmalarında, Balıkesir 

Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin harcamalarının analizini yapmışlar ve 

öğrencilerin aylık 518,86 TL harcama yaptıklarını belirlemişlerdir. Araştırmaya katılan 554 öğrencinin 

yıllık harcama tutarı toplamı ise yaklaşık 2.300.000 TL olarak tespit edilmiştir. Akçakanat vd., (2010)’da, 

2009 yılı için Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki bir öğrencinin ayda yaklaşık olarak 474 TL harcama 

yaptığı ve öğrenci harcamalarının Isparta iline yıllık bazda yaklaşık 81.000.000 TL’lik bir katkı 

sağladığını tespit etmiştir. Bu öğrencilerin toplam harcamalarının yaklaşık %60’ını barınma ve beslenme 

ihtiyaçlarının oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Dalğar vd., (2009)’da Bucak’ta yapılan çalışmada, bir 

öğrencinin ayda ortalama 468 TL harcadığı saptamıştır. 2008-2009 eğitim öğretim yılı baz alındığında ise 

ilçede okuyan 3920 öğrencinin ilçe ekonomisine yaklaşık 17.000.000 TL’lik bir girdi sağladığını tespit 

etmiştir. İlçede bulunan 3 yüksekokul için istihdam boyutunda da 372 kişilik bir istihdam 

oluşturulduğunu ortaya koymuştur. Yıldız (2010) tarafından, Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek 

Yüksekokulu’nda eğitim gören 404 öğrenci üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenciler 

toplamda aylık 221.000 TL harcama yaparak ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Bu 

harcamalarda en yüksek payı 88.000 TL ile barınma maliyetleri alırken, ikini sırada 35.000 TL ile gıda 

harcamaları gelmektedir.  

Çakır (2011), Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde 3290 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada, 

öğrencilerin aylık 300-400 TL arasında para harcayarak, Samsun ili ekonomisine katkı sağladığını ifade 

etmektedir. Selçuk (2012)’de Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bir ayda ortalama744,66 TL harcama 

yaptıkları tespit etmiş ve bu veriden hareketle Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde eğitim gören 31.276 

öğrencinin, toplamda il ekonomisine yaklaşık bir yılda 186,3 milyon TL katkı sağladığını belirtmiştir. En 

çok harcama yapılan kalemin %15,7 oranıyla barınma ve en az harcama yapılan kalemin %7,3 oranıyla 

sportif aktivite harcamaları olduğu ortaya koymuştur. Çalışkan ve Demir (2013)’te Manisa İli Köprübaşı 

İlçesinde eğitim faaliyetini sürdüren meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin harcamalarının 

ilçe ekonomisine katkısı araştırmış, öğrencilerin harcama bütçesi içinde yer alan harcama gruplarının 

toplam içindeki payları belirlemiştir. Öğrencilerin harcama bütçesi içinde ilk üç sırada barınma, beslenme 

ile haberleşme-ulaşım harcamaları yer aldığını, öğrenci başına harcama miktarında ve harcama 

gruplarının toplam içindeki paylarında cinsiyete göre farklılaşmalar görüldüğünü, erkek öğrencilerin 

harcama tutarının kızlardan daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Harcama gruplarının payında cinsiyete 

göre en önemli farklılaşma kişisel bakım, barınma ve beslenme harcama gruplarında ortaya çıktığını ve 

kız öğrencilerin kişisel bakım için bütçelerinden yaklaşık olarak erkek öğrencilerin iki katı pay ayırdığını 

ortaya koymuştur.  

Harris (1997)’de, girdi-çıktı tabloları kullanarak üniversite harcamalarının doğrudan, dolaylı ve 

uyarılmış etkilerini değerlendirerek Portsmouth Üniversitenin 1994 yılında yerel ekonomiye 38,5 milyon 

Sterlin katkı sağladığını ve harcama çarpanının da 1,73 olduğunu ortaya koymuştur. Elliott et.al., 
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(1998)’de, üniversitelerin uzun dönemde bölgesel ekonomik gelişmeye katkılarının, kısa döneme kıyasla 

daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Greenspan and Rosan (2006)’da üniversitelerin; topluma, 

ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yasam kalitesine ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş 

çerçevede katkıda bulunduğundan ve üniversitelerin faaliyetlerinin, günlük yaşamın her yönüne 

girdiğinden bahsetmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla iline bağlı 

Ortaca ilçesindeki Ortaca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yöre ekonomisine katkıları, anket çalışması 

yapılarak belirlenmiş, harcama kalemleri ortaya konulmuş, aylık ve yıllık ortalama harcama miktarı 

belirlenmiş ve öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar değerlendirilerek yörenin sosyo-ekonomik 

gelişimine katkısı araştırılmıştır. 

2. MATERYAL 

Çalışmanın ana materyalini, Muğla İli Ortaca İlçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesine bağlı Ortaca Meslek Yüksekokulunda aktif olarak eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu çalışma kapsamında araştırılan ve değerlendirilen ulusal ve uluslararası literatür verileri de 

çalışmada kullanılan materyallerdendir.  

Ortaca meslek Yüksekokulunda 2015 yılı itibariyle Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 

Bahçe Tarımı Programı ve Seracılık Programı,  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında 

Aşçılık Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı  (Normal Öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı (İkinci Öğretim), Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü altında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, 

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü altında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  (Normal 

Öğretim), Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  (İkinci Öğretim), Turizm Rehberliği Programı, Su 

Ürünleri Bölümü altında Su Ürünleri Programı bulunmaktadır. Ortaca Meslek Yüksekokulundaki 11 

bölümde eğitim gören 952 öğrenci, Turizm ve Otel İşletmeciliği 283 öğrenci, Aşçılık 79 öğrenci, Turizm 

ve Seyahat Hizmetleri 280 öğrenci, Turist rehberliği 93 öğrenci, Bahçe tarımı 67 öğrenci, Seracılık 2 

öğrenci, Sulama Teknolojisi 18 öğrenci, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 80 öğrenci ve Süs Bitkileri 

yetiştiriciliği 8 öğrenci ile dağılım göstermektedir.  

3. YÖNTEM 

 Çalışma yöntemi, konunun tanımlanması, veri toplama, analiz ve değerlendirme aşamalarından 

oluşmaktadır.  

I. aşamada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kente ve yöresine ekonomik katkılarının ne 

düzeyde ve hangi sektörlerde olabileceği üzerine ulusal ve uluslararası literatür araştırılmıştır. Bu 

kapsamda Ortaca’ nın sektörel bazda sosyo-ekonomik yapısı araştırılmış, öğrenci odaklı işletmelerin ve 
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hizmet sektörünün öğrencilerden beklentileri üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin de çevre 

işletmelerden beklentileri tanımlanarak yerel ekonomik girdi kalemleri belirlenmiştir. 

II. aşamada ulusal ve uluslararası literatür bildirişleri ile yerel sektör ve öğrenci beklentileri 

doğrultusunda veri toplanmıştır. Bu veriler Ortaca kentindeki sosyal ve sektörel yapı, öğrencilerin 

ekonomik profillerine yönelik veriler ve literatür verileri olmak üzere sınıflandırılmış ve karşılaştırılarak 

anket sorularını oluşturmaya yönelik altlık oluşturulmuştur.   

III. aşama, anket sorularının oluşturulup uygulandığı aşamadır. Kolayda örnekleme yönteminin 

uygulandığı anket çalışmasında Ortaca Meslek Yüksekokuluna kayıtlı 952 öğrenciden 430 kişiye 

ulaşılarak 24 soruluk ankete tabi tutulmuştur.  Öğrencilerin anket sorularına verdiği cevaplar SPSS 

yazılımına aktarılarak değerlendirme yapmak üzere sınıflandırılmıştır.  

IV. ve son aşama ise SPSS yazılıma aktarılan cevapların betimleyici istatistiki yöntemlerle 

değerlendirildiği aşamadır. Bu aşamada ayrıca ortalama değerler üzerinden Ortaca kentinin sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurularak genel değerlendirmelere de yer verilmiştir. 

Bu kapsamda yöntem akış şeması Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Araştırma yöntem akış şeması 
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4. BULGULAR 

Yaptığımız anket çalışması 430 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu'nun 

tasarrufunda kayıt yaptırsa dahi derslere devam etmeyen öğrencilerin okuldan atılmıyor olması öğrenci 

sayısının 952 kişiye ulaşmasını sağlamış olsa da Ortaca Meslek Yüksek Okulu'nda 2014-15 eğitim 

öğretim yılında; derslere düzenli devam eden kişi sayısı yaklaşık 500 kişi civarındadır. Bu hali ile 

bakıldığında anketimiz devamlı öğrencilerin yaklaşık % 90'ı na uygulanmıştır. Anket soruları üç ana 

kısımdan oluşmuştur. Bunlar sırasıyla: Demografik özellikler, Öğrencilere ait diğer özellikler ve 

Öğrencilerin harcama dağılımlarıdır.  

4.1.Demografik Özellikler 

Toplam öğrenci sayısının % 45'i ankete katılım göstermiştir. Katılımcıların %37,2'si kadın, 62,8'i 

erkektir. Katılımcıların %29,1'i Turizm ve Otel İşletmeciliği, % 26,7'i Turizm ve Seyahat Hizmetleri, 

%17,2 si Turizm Rehberliği, %12,8'i Aşçılık, %9,3'ü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, %4,9'u ise 

Bahçe Tarımı Programları'nda eğitim görmektedirler. Katılımcıların yaş dağılımları çeşitlilik göstermekle 

beraber 18-21 yaş aralığının yoğun olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığı, toplam öğrencilerin %66'sını 

oluşturmaktadır. Bu aralığı %21,4 ile 22-24 yaş aralığı izlemektedir. Katılımcıların %75,6 sı örgün 

öğretimde iken %24,4'ü İkinci Öğretim de eğitim görmektedir. Katılımcı öğrencilerin %53'ü 1. sınıf 

öğrencisiyken %47'si 2. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ortaca Meslek Yüksek Okulu'nu  tercih eden 

öğrencilerin bitirdikleri lise türlerine baktığımızda ana grubun düz lise ve meslek liseleri olduğunu 

görürüz. Öğrencilerin %47,2 si düz lise çıkışlı olduklarını beyan ederken bu sayıyı %37,9 luk oranla 

meslek liseleri takip etmektedir. Mesleki eğitim veren programlardan oluşan eğitim yelpazesi içerisinde 

bu oranlar olağan olarak karşılanabilir.  

Şekil 2. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

  n % 
Cinsiyet Kadın 160 37,2 

Erkek 270 62,8 
Program Turizm ve Otel İşletmeciliği 125 29,1 

Turizm Seyahat Hizmetleri 115 26,7 
Turizm Rehberliği 74 17,2 
Aşçılık 55 12,8 
Peyzaj ve Süs 40 9,3 
Bahçe Tarımı 21 4,9 

Yaş 16-18 27 6,3 
19-21 284 66 
22-24 92 21,4 
25 ve üzeri 27 6,3 

Öğrenim türü 1. Öğretim 325 75,6 
2. Öğretim 105 24,4 
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Sınıf 1.Sınıf 228 53 
2. Sınıf 202 47 

Lise Düz Lise 203 47,2 
Meslek Lisesi 163 37,9 
Anadolu/Fen Lisesi 25 5,8 
Ticaret Lisesi 17 4 
Açık Öğretim Lisesi 9 2,1 
Diğer 13 3 

 
Öğrencilerimizin ailelerinin %43,7 si Ege Bölgesi'nde ikamet ederken %22,1'i Marmara 

Bölgesi'nde, %15,6'sı Akdeniz Bölgesi'nde ikamet etmektedir. Bu oranları %7,2 lik orana sahip olan İç 

Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri izlemekteyken yalnızca %2,6'sı Doğu Anadolu Bölgesi'nde %1,6'sı ise 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet etmektedirler. Bu rakamların oluşumunda elbette Ortaca'nın 

bulunduğu coğrafi konum etkili olmuştur. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nin kesişme noktasında yer alan bu 

ilçeye söz konusu iki bölgeden gelen öğrenci sayısı %59,3'tür. Marmara Bölgesi'nde aileleri ikamet eden 

öğrencilerin ise tamamına yakını İstanbul'dandır. 

Şekil 3. Öğrenci Ailelerinin Yaşadıkları İllerin Bölgelere Göre Dağılımı 

BÖLGELER n % 

Ege Bölgesi 188 43,7 

Marmara Bölgesi 95 22,1 

Akdeniz Bölgesi 67 15,6 

Karadeniz Bölgesi 31 7,2 

İç Anadolu Bölgesi 31 7,2 

Doğu Anadolu Bölgesi 11 2,6 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 7 1,6 

 
4.2. Katılımcılara Ait Diğer Özellikler 

Öğrencilerin gelir kalemlerini ve konaklama yerlerini incelediğimiz ikinci kısım "Katılımcılara ait 

diğer özellikler" olarak adlandırılmıştır. Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden çalışmamıza 

katılmış olan öğrencilerin yalnızca % 13,5 'i tam zamanlı veya yarı zamanlı bir işte çalışırken, %86,5'i 

herhangi bir işte çalışmamaktadır. Anketin uygulandığı dönem eğitim öğretim dönemi içerisinde olduğu 

için çalışan öğrenci sayısı yüksek görünmemektedir. Yaz aylarında staj yapan ve çalışan öğrenci sayısı 

çok daha fazladır.  Çalıştığını beyan eden 58 öğrencilerimizin %50’si aylık olarak 100-500 TL arasında 

bir gelire sahip olduklarını söylerken %33,9'u 500-1000 TL kazanç elde ettiklerini beyan etmiştir. 

Öğrencilerimizin çalışmak dışındaki ana gelir kaynaklarından bir tanesi kredi ve burslardır. Katılımcıların 

%63,8 'i kredi veya burs aldığını beyan ederken %36,2'si herhangi bir kredi veya burs imkanından 

faydalanmadığını söylemiştir.  
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Öğrencilerin temel gelir kaynaklarından belki de en önemlisi, ailelerinden aldıkları yardım-

harçlık kaleminden oluşmaktadır. Harçlık miktarlarının oranları öncesinde ailelerin aylık kazançları da 

sorulmuştur. Buna göre öğrenci ailelerinin aylık kazançları şu şekildedir: % 35,3'ü 1000 TL ve altında, % 

37,4'ü 1001-2000 TL, % 14,7'si 2001-3000 TL, %6,7'si 3001-4000 TL, %4,7'si 4001-5000 TL ve %1,2'si 

5000 TL. Görülüyor ki, öğrencilerimizin ailelerinin %72,7'si aylık olarak 2000 TL'den daha az bir gelire 

sahiptir. Okulumuzu tercih eden öğrencilerin genellikle dar gelirli ailelerin çocukları olduğunu 

söyleyebiliriz. Aileden gelen aylık harçlık miktarları: %60,2'si 0-300 TL, %23,7'si 301-600 TL, %8,2'si 

601-900 TL, %5,8'i 901-1200 TL, %1,4'ü 1201-1500 TL ve son olarak %0,7'si 1500 TL üzeri şeklindedir. 

Ailelerin çocuklarına yolladıkları harçlıkların oranları doğal olarak gelir oranları ile paralellik 

göstermektedir. 

 Öğrencilerimizin konaklamalarını gerçekleştirdikleri yerlerin dağılımına baktığımızda; ilk sırada 

%36,5 ile kiralık ev gelirken bunu %35,1 ile devlet yurdu izlemektedir. Öğrencilerin bir kısmının ailesi 

Ortaca 'da ikamet etmektedir. Kendilerine ait evlerinde veya kiralık bir evde oturup ailesi ile birlikte kalan 

öğrenci sayısı toplamın % 15,6'sını oluşturmaktadır. 

Şekil 4. Katılımcılara ait Diğer Özellikler 

Katılımcılara Ait Diğer Özellikler  (N=430) 

  n % 

Çalışma Durumu Tam Zamanlı 23 5,3 

Kısmi Zamanlı 35 8,2 

Çalışmıyorum 372 86,5 

Çalışanların Aylık Kazançları (N=58) 100-500 29 50 

501-1000 19 32,7 

1001-1500 5 8,6 

1501 ve üzeri 5 8,6 

Kredi/Burs Alma Durumları Kredi 220 51,2 

Burs 43 10 

Burs ve Kredi 11 2,6 

Almıyorum 156 36,2 

Konaklama Yeri Kiralık Evde 157 36,5 

Devlet Yurdu 151 35,1 

Aile Yanı (Kendi evi) 50 11,6 

Apart 18 4,2 

Aile Yanı (Kiralık Ev) 17 4 

Özel Yurt 14 3,3 

Kendime Ait Evde 13 3 

Otel/Pansiyon 7 1,6 
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Diğer 3 0,7 

Ailenin Aylık Kazancı 0-1000 152 35,3 

1001-2000 161 37,4 

2001-3000 63 14,7 

3001-4000 29 6,7 

4001-5000 20 4,7 

5001 ve üzeri 5 1,2 

Aileden Gelen Harçlık Miktarı 0-300 259 60,2 

301-600 10 23,7 

601-900 35 8,2 

901-1200 25 5,8 

1201-1500 6 1,4 

1501 ve üzeri 3 0,7 

 
4.3. Öğrencilerin Harcama Dağılımları 

Öğrencilerin harcamaları açık uçlu sorulardan elde edilen verilerle tespit edilmiştir. Şehiriçi 

ulaşım, barınma, iletişim, eğlence harcamaları aylık olarak; kırtasiye, giyim harcamaları ise yıllık olarak 

değerlendirilmiştir. Yıllık değerlendirmede, eğitim-öğretim sezonu olan 9 aylık dönem esas alınmış; yıllık 

harcamalar aylık olarak değerlendirilirken, toplam rakam 9'a bölünerek hesap yapılmıştır. 

Öğrencilerimizin verdikleri yanıtlara göre ortalama olarak şehir içi ulaşıma harcadıkları miktar 117 

TL'dir. Barınma için yaptıkları ortalama harcama 285 TL'dir. Barınma konusunda kiralık evde kalanların 

ilk sırada olması ve ev kirası dışında elektrik, su gibi evle ilgili diğer maliyetlerinde hesaba katılması 

sonucu bu rakama ulaşılmıştır. Katılımcıların aylık ortalama iletişim harcamaları 38 TL'dir. Kırtasiye 

harcamaları yıllık 90 TL aylık 10 TL'dir. Giyim harcamaları ise yıllık 349 TL aylık 38,7 TL'dir. Eğlence 

ve aktivite harcamaları aylık ortalama 119 TL'dir.  

Şekil 5. Katılımcıların Harcama Dağılımları 

Katılımcıların Harcama Dağılımları (N=430)  
      n  %  
Şehir İçi Ulaşım (Aylık) 0-50  159  37  

51-100  126  29,3  
101-150  60  14  
151-200  35  8,1  
201-250  22  5,1  
251 ve Üzeri  28  6,5  
Ortalama 117 TL        

Barınma (Aylık) 0-150  202  47  
151-300  121  28,1  
301-450  63  14,7  
451-600  27  6,3  
601 ve üzeri  17  4  
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Ortalama 285 TL  
  n % 
İletişim Harcamaları (Aylık) 0-15 28 6,5 

16-30 155 36 
31-45 116 27 
46-60 47 10,9 
61 ve üstü 84 19,5 
Ortalama 38 TL   

Kırtasiye Harcamaları (Yıllık) 0-50 224 52,1 
51-100 129 30 
101-150 41 9,5 
151-200 18 4,2 
201-251 13 3 
251 ve üstü 5 1,2 
Ortalama 90 TL   

Giyim Harcamaları (Yıllık) 0-100 129 30 
101-249 139 32,3 
250-499 86 20 
500-749 43 10 
750 ve üstü 33 7,7 

 Ortalama 349 TL   
  n % 
Eğlence/Aktivite Harcamaları 0-100 274 63,7 
 101-200 83 19,3 
 201-300 33 7,7 
 301-400 14 3,3 
 401 ve üzeri 26 6 
 Ortalama -119 TL   

 
Eğlence ve aktivite harcamaları geniş bir kapsama sahiptir bu nedenle kategorize edilerek ayrıca 

bir değerlendirmeye de tabi tutulmuştur. Bu kategorilere göre ayrıma, ankete katılan 430 öğrencinin 

tamamı yanıt vermemiş olup yanıt veren kişilerin beyanları esas alınarak ortalama hesaplamalar 

yapılmıştır. En yüksek yanıt oranı 195 kişi ile "kafe" olarak verilmiştir, öğrencilerimizin buradaki 

ortalama harcamaları 74 TL'dir. Yanıt oranının en yüksek ikinci olduğu kategori ise "spor"dur. 

Öğrencilerimizin 129'u aylık ortalama 72,7 TL spor harcaması yaptığını belirtmiştir. Bu harcamalar 

Ortaca'da bulunan spor salonları, halı saha vs. gibi tesislerde yapılmaktadır. Öğrencilerimizden 109'u 

aylık ortalama 41 TL'lik "sinema" harcaması yaptıklarını beyan etmiştir. Ortaca'da sinema salonu 

bulunmamasına rağmen çevre ilçeler ve İl merkezine giderek film izlemektedirler. "İnternet kafe" 

harcamaları ortalama olarak 27 TL'dir ve 46 kişi bu yönde yanıt vermiştir. Öğrencilerimizden 39'u 

"konser" harcaması yaptığını ve bunun aylık olarak ortalama 63,4 TL olduğunu beyan etmiştir. Film 

kiraladığını söyleyen 23 öğrencimiz aylık olarak 33,5 TL harcama yapmaktadır. Tiyatroya giden 12 

öğrencimiz aylık 45,8 TL harcama yapmaktadır. Ortaca İlçesi'nde sinema salonu olmadığı gibi tiyatro 

salonu da bulunmamaktadır. Ortaca'da yer alan plaj ve kaplıcalara yapılan aylık harcama ortalama 43,5 

TL'dir ve 10 öğrencimiz bu yönde yanıt vermiştir. Seçenekler arasına yerleştirdiğimiz "diğer harcamalar" 

kısmına 110 öğrenci katılmıştır ve bu harcamalar aylık 157 TL olarak en yüksek harcama kalemini 
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oluşturmaktadır. Kategorilerin dışında kalan diğer harcamalar: alkol,sigara, kişisel bakım malzemeleri vb. 

gibi harcamalardan oluşmaktadır. 

Şekil 6. Yiyecek içecek ve Eğlence Türlerine göre Harcama Dağılımları 

  N Ortalama Harcama 

Yiyecek İçecek Harcama 
Dağılımları 

Üniversite Kantini 300 78,8 

Üniversite Yemekhanesi 34 34,5 

Yurt Yemekhanesi 127 100 

Dışarıda 320 188,5 
  N Ortalama Harcama 

Eğlence/Aktivite Harcama 
Dağılımları 

Sinema 109 41 
Konser 39 63,4 
Tiyatro 12 45,8 
Spor 129 72,7 
Internet Kafe 46 27 

Kafe 195 74 
Film Kiralama 23 33,5 

Kaplıca/Plaj 10 43,5 

Diğer 110 157 

 
Bütün bu maliyetlerin ardından katılımcılara Ortaca'da yaptıkları harcamalara bakış açıları 

sorulmuştur. Yiyecek-İçecek Maliyeti, Yaşam Maliyeti ve Barınma Maliyeti başlıkları altında yapılan 

bakış açısı çalışmasına öğrencilerin tamamı katılmıştır. Ortaca'daki yiyecek içecek maliyetleri 

öğrencilerin %59,5'i tarafından "normal" bulunmuş, %18,6'sı ise "yüksek" yanıtını vermiştir. Ortaca'daki 

yaşam maliyeti öğrencilerin %56,5'i tarafından "normal" olarak görülmüş, % 20,9 'u "yüksek" yanıtını 

vermiştir. Ortaca'daki barınma maliyeti ise öğrencilerin %51,6'sı tarafından "normal" bulunmuş olup 

öğrencilerden %24,2'si bu maliyetin "yüksek" olduğunu söylemiştir. 

Şekil 7. Öğrencilerin Ortaca'daki Maliyetlere Bakışları 

  n % 

Yiyecek-İçecek Maliyeti Çok Düşük 14 3,3 
Düşük 56 13 
Normal 256 59,5 
Yüksek 80 18,6 
Çok Yüksek 24 5,6 

Yaşam Maliyeti Çok Düşük 13 3 
Düşük 52 12,1 
Normal 243 56,5 
Yüksek 90 20,9 
Çok Yüksek 32 7,4 

Barınma Maliyeti Çok Düşük 11 2,6 
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Düşük 37 8,6 
Normal 222 51,6 
Yüksek 104 24,2 
Çok Yüksek 56 13 

 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yaptığımız çalışmaya Ortaca Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin %45’i katılmıştır. Bölümlere 

göre dengeli bir katılımcı grubu  içerisinde  katılımcıların aylık ortalama harcamaları 835 TL olarak 

saptanmıştır. Eğitim-öğretim yılının 9 ay olduğu göz önünde bulundurularak oranlar 9 ile çarpılmış ve 

yıllık harcamanın kişi başına ortalama 7.516 TL olduğu anlaşılmıştır. Yalnızca katılımcıların Ortaca’ya 

yıllık katkısı 3.231.880 TL dir. Bu veriler kayıtlı olan tüm öğrenciler hesaba katıldığında 7.155.232 TL’yi 

bulmaktadır. Okula düzenli olarak devam eden öğrenci sayısı göz önüne alındığında, Ortaca Meslek 

Yüksek Okulu öğrencilerinin Ortaca İlçesi’nde yaptıkları (doğrudan ve dolaylı) yıllık harcamanın, Ortaca 

ekonomisine büyük katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Ortaca'ya bu oranda ekonomik katkı sunan yegane 

kaynağın Meslek Yüksek Okulu olduğu görülmektedir. Örneğin katılımcıların %74'ü okul dışında yani 

İlçe içerisinde yemek yediklerini beyan etmiştir. Öğrencilerin %45,6'sı Ortaca'da kiralık ev, pansiyon, 

otel, özel yurt gibi konaklama yerlerinde kalmaktadır. Yıllık olarak tespit edilen harcamanın bir kısmı 

telefon faturası, elektrik, su faturası gibi kalemlere olmakla beraber kalan harcamanın tamamı Ortaca 

ekonomisine doğrudan katkı olarak gitmektedir. 

Bununla beraber öğrencilerin bazı beklentilerinin karşılanmadığı sonucu da çıkmıştır. Örneğin, 

öğrencilerin %25,4'ü yani her dört öğrenciden biri sinemaya gittiğini beyan etmesine karşın Ortaca'da bir 

sinema salonu bulunmamaktadır. Bu öğrenciler sinemaya izlemek için yakın ilçelere ve Muğla il 

merkezine gitmek zorunda kalmaktadır. Barınma maliyetleri öğrencilerin %37,4'ü tarafından yüksek veya 

çok yüksek olarak görülmektedir. Barınma maliyetini yüksek bulan öğrencilerin, devlet yurdu ve aile 

yanında kalanların dışındakiler olduğunu varsayarsak öğrencilerin %82'sinin barınma maliyetinin yüksek 

olduğundan şikayetçi oldukları sonucuna ulaşırız. 2014 TÜİK verilerine göre yaklaşık 44 bin insanın 

yaşadığı Ortaca İlçesi'nde, Ortaca Meslek Yüksek Okulu, 952 kayıtlı öğrencisinin yanında akademik ve 

idari personeli ve personelin aile bireyleri ile yaklaşık bin kişilik bir nüfus teşkil etmektedir. Bu hali ile 

Meslek Yüksek Okulu'nun Ortaca ekonomisine sunduğu katkı yadsınamaz orandadır. 
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ÖZET 

Yükseköğretimde kalite konusu geçmişten günümüze önemi giderek artan bir konudur. Zira gelişen ve 
değişen dünyada bireylerin daha nitelikli eğitim alma ihtiyaçları ve istekleri yükseköğretim kurumları arasındaki 
rekabeti de giderek artırmaktadır. Bir yandan eğitim vermek için kontenjanlarını doldurmak isteyen, diğer yandan da 
bilimsel üretkenlik anlamında saygın bir yer edinmek isteyen üniversiteler için kalite konusu ve bu kaliteyi ölçmeye 
çalışan performans değerlendirme sistemleri büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada tüm dünyadaki üniversitelerin performanslarını inceleyen ve değerlendiren kuruluşların 
kullandıkları metotlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren Çin merkezli The 
Academic Ranking of World Universities (ARWU), İngiltere merkezli Times Higher Education World University 
Rankings (TIMES), İspanya merkezli Webometrics Ranking of World Universities (Webometrics), Tayvan merkezli 
Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), Hollanda merkezli Centre for 
Science and Technology Studies (CWTS), İspanya merkezli Scimago Institutions Rankings (SCIMAGO), İngiltere 
merkezli QS World University Rankings (QS) ve Türkiye merkezli University Ranking by Academic Performance 
(URAP) kuruluşu bu çalışma kapsamında incelenmektedir. 

Üniversitelerin akademik performanslarını değerlendirmeleri ve gelişim stratejileri üretmeleri için diğer 
dünya üniversiteleri arasındaki durumlarını bilmeleri önemlidir. Yayın sayısı, atıf sayısı, uluslar arası işbirliği, 
kazanılan uluslar arası ödüller, uluslar arası öğretim elemanı - öğrenci ve araştırma sayısı, etki değeri yüksek 
dergilerde yayınlanan makale sayısı ve üretilen proje sayısı bu kuruluşların değerlendirmelerde kullandıkları 
ölçütlerdendir. Bu anlamda üniversitelerin bu alanlardan hangilerinde daha güçlü ve hangilerinde daha zayıf 
olduklarını bilmeleri geleceğe dönük daha etkili stratejik planlar geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu çalışma ile 
performans değerlendirme kuruluşlarının kullandıkları çeşitli sıralama yöntemleri karşılaştırmalı olarak incelenerek, 
bu konudaki bilinirliğin artırılması ve özellikle ülkemiz üniversitelerindeki kaliteyi artırma çalışmalarına katkı 
sunulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimde Kalite, Akademik Performans Değerlendirme, Üniversite 
Sıralamaları 

ABSTRACT 

This study aimes to focus on essence of lived experiences of instructors’ current situation, needs and 
problems of support from institutions on technology integration. The study tried to clarify what the instructors do for 
technology integration in education, what types of supports that instructors can have at a public university; what 
kind of sources, opportunities, inadequacies, desires and needs of the instructors related to support for technology 
integration. This study used qualitative research design to investigate essence of faculty members’ technology 
integration experiences. Phenomenological research method (Husserl, 1969, 1970a, 1970b; Moustakas, 1994) was 
employed to have an in depth understanding of essence of experiences with technology integration of faculty 
members. Document analysis and interviews were employed to reach answers of the specific research questions. 
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This study focused on clarifing technology integration level of instructors and the support for them which given 
from the institution. In this period it was found that instructors have already some problems and they have attended 
professional development trainings on technology integration. They have demands from the institution, for example 
more technological support in class, more computer labs, software support on using a course page, available internet 
connective all around the campus, blog systems, etc. 

Keywords: Technology integration, Instructor, Phenomenological study, Turkey 

 

INTRODUCTION 

The tendency of changing instructional activities regularly can be seen from Ancient Greece time. 

Nature of the education requires change in time because of the requirement to catch up social changes. 

While Socrates was using only Socrative method, now educators have been using a lot of diverse methods 

and techniques in their instructional activities.  

In recent years, focus of the instructional design studies removed toward technology. Because, 

needs of the students has changed dramatically over latest 20 years. And instructional design processes 

has changed dramatically after 1980’s because of emerging constructivist approach in educational area 

(Wenglinsky, 2005). In this period, technology has emerged suddenly and covered all daily lives.  In 

order to adapt such a big change, teachers or instructors have started to try to learn and take technology in 

their class especially among instructional activities.  

In faculties, students have an expectation to see technology in their class because they live in 

technology-overwhelmed environment. Educational activities in higher education can be limited by 

sources.  Some insufficiencies can be barrier for technology integration (Butler & Sellbom, 2002) 

however instructors have the potential to integrate technology into their classes,  

The instructors have instructional plans in their minds which makes instruction perfect for both 

instructor own self and students. Sometimes to make instructional plans real can be difficult because of 

deficiencies. Therefore, opportunities of an institution are expected to meet demands of instructors. In 

order to implement any technology integration idea, instructors, generally, requires supports; 

instructional; technological, or technical.  

During last decade, technology gained a big proportion in educational plans. Faculty members 

have a tendency to use technology in their classes. Because using educational technology for drill and 

practice of basic skills can be highly effective according to a large body of data and a long history of use 

(Kulik, 1994). In order to increase effectiveness of instruction, instructors’ attention has moved toward 

technology integration. 
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In brief, literature states that tendency of using technology in education is getting stronger, day by 

day. However effective technology use in higher education can be difficult to observe. With the 

application of constructivist learning theory into higher education, technology integration increased 

simultaneously. However  there is limited study on how faculty members experienced technology 

integration into their courses.  Therefore this research try to describe essence of technology integration 

experiences by faculty members.  

Review of Literature 

Technology is rapidly changing the way of how we teach and how we learn. In addition to this, 

activities of educational process are required to meet the needs of individuals and society. From this 

point, integration of technology, which is the inseparable part of the daily life to teaching and learning 

environment, is inevitable. 

When properly infused in teaching and learning environment, technology has an important effect 

on learning. For example, Wenglinsky (2005) has found that students’ performance is increasing in the 

classroom that teachers employing technology in constructivist activities. This points out technology 

support on constructivist instructional activities. From the perspective of constructivisim, teacher can be 

seen as a key factor in technology integrated instructional activities. Vojtek & O'Brien Vojtek, (1999) 

explain teacher position as;  

Teachers will bounce from skill to skill until they land on integrated technology. 
Only when we truly integrate technology into instruction, using it as a tool to help all 
students improve their learning, will we finally score.  

Technology, range from television to DVD players, from computers to a multitude of peripherals, 

from distance leaning to the World Wide Web, was accepted as the vehicle to educational reform (Ellis, 

1994; McKenzie, 1999; Means, 1994; Shelly,  2000).  Technology has meaning more than expanded 

technological tool integration (Januszewski, 2001; McCain & Jukes, 2000; U.S. Congress, 1995). At that 

point, the perception and meaning of technology integration in instructors’ mind is important (O’Brien 

Vojtek & Vojtek, 2000). 

Ted Hasslebring, a software developer at Vanderbilt University [as quoted in Healy, 1998], ‘The 

best results we get are when we have a really good teacher along with the software who can monitor and 

reinforce what the student is learning. I don’t think you can ever bypass the teacher”. 

Support for having or reaching technological tools, trainings for developing instructors’ 

technology integration knowledge, and professional development for support them “are the most critical 

components” in technology integration (Bailey & Prownell, 1998,). Competencies of constructivist 

educators included collaboration skills, learning skills, and community building skills (Darling- 
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Hammond, 1998; Lambert et al., 1997). As Mishra and Koehler (2006) explained educators requires 

technology knowledge in addition to content and pedagogy knowledge. Also how to use technology in a 

specific context or with a specific pedagogical method is required knowledge for educators of 21st century 

(ISTE, 2008). Staff development programs try to support educators’ this type of knowledge for increasing 

effectiveness of instructional activities with effective technology integration methods. 

In order to improve undergraduate education in the faculties; instructors are expected to 

implement good practice in undergraduate education. Chickering and Gamson (1987) were defined seven 

elements for good instruction in undergraduate education. 

1. Encourages contact between students and faculty 

2. Develops reciprocity and cooperation among students. 

3. Encourages active learning. 

4. Gives prompt feedback. 

5. Emphasizes time on task. 

6. Communicates high expectations. 

7. Respects diverse talents and ways of learning. 

These strategies help instructors to redesign their instructions and meet students’ needs in their 

classes. 

Wallin (2004) stated that faculty play a crucial role in the community college, it is not surprising 

that there has been a considerable amount of discussion and research into the qualities that are 

exemplified in excellent and effective teachers. Similarly, it is not surprising that presidents are concerned 

about the quality of teaching faculty, the preparation and experience of faculty, and the opportunities the 

college can provide for continued professional growth to faculty. 

Parallel to the rapid growing impact of technology in education, teacher competencies have 

changed. Technology expertise was added among 21st century teacher competencies by ISTE (2008). 

Teachers profile started to change on this way. They try to adopt themselves to use technology and started 

to develop themselves on technology. 

Higher education institutions has changed their visions sharply, similar with K-12 settings. For 

example, Purdue University decided to take technology integration into their main strategic plan at 2001. 

And then, they developed instructional technology strategic plan at 2002, which is similar to Georgia 

University.  In the similar way, Ohio State University declared their Information Technology Strategic 

Plan at 2002. This plan indicates that technological services, support and infrastructure are for support 

both instructional activities and research processes in the institution. 
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Technology integration studies generally focus on teachers’ professional development on 

technology integration issue. Both preservice and inservice teachers’ technology integration ability was 

tried to examine, evaluate, and develop by some studies. For example, Doering et al.(2009) try to 

contribute teachers’ professional development by using TPACK framework to design online learning 

environments. Some researcher tried to combine technology integration literature for drawing a clear 

picture about this topic. Guzman and Nussbaum (2009) have studied to determine teaching competencies 

for technology integration in the classroom by reviewing the literature. 

The researches show that educators have the chance to integrate technology to the classes, can 

easily capture students’ interest (Mistler-Jackson, & Songer, 2000) and motivate them to the class (Kulik, 

Bangert, & Williams, 1983; Software Publishers Association, 1995). Several features that have been 

variously attributed to contributing to a high level of student motivation and performance include 

communication, collaboration, authenticity, access to real-time information, and first-hand resources. 

(Fishman & Pea, 1994; Lenk, 1992; Weir, 1992; Riel, 1987; Center for Applied Technology [CAST], 

1996; Songer, 1998). In literature, computers and technology are generally touted as being effective in 

increasing student motivation. In addition to this, technology takes education beyond the class wall 

(Nobles, Dredger, & Dixon, 2012). This means that education can go on after class or school; students 

can be interact with educational activities. In anywhere and at any time. Also these educational activities 

can be opened to world to interact with other people from all around the world. This adds another 

meaning to education and gives another extent. 

From that perspective, higher education institutions need to catch such changes in educational 

world. In terms of technology integration, instructors are expected to integrate technology in their classes. 

So, there is need to investigate this new phenomena; how they integrate technology in heir classes, how 

their perception on technology integration are, supports and problems of this process, changes on teacher 

and learner roles 

Research Questions 

With this study, it is aimed to clarify present condition of higher education, technology support, 

and instructors’ professional development. The purposes of the study were to understand and describe in 

depth the phenomenon of technology integration into classes of faculty members and to arrive at the 

essence of these experiences. 

This is the proposal to do a study on essence of lived experiences of  instructors’ current situation, 

needs and problems of the support from institutions on technology integration which is related to their 

courses. The study will try to clarify what the instructors do in terms of technology integration, what 

types of supports the instructors can have in a public university; what kind of sources, opportunities, 

inadequacies, desires and needs of the instructors related to support for technology integration. Therefore 
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one main question and five sub-questions are decided to answer with this study. The main question and 

sub-questions are;  

1. What is the essence of the lived experience of technology integration phenomenon for faculty 
members? 

a. What opportunities do instructors have to integrate technology in their course (for in-
class and out-class usage)? 

b. What are the sources of problems that instructors have with technology integration 
(for in-class and out-class usage)? 

c. How do the instructors develop themselves on technology integration? 
 

Significance of Study 

Educators have consistently made various assumptions about the relationships between 

technology integration and student learning. For instance, it is assumed that students who learn in classes 

where faculty members frequently integrate technology into instruction are likely to exhibit positive 

perceptions about technology use to enhance their learning. While certain assumptions made about the 

relationships between computer technology tools and effectiveness of instructors may be true, this study 

intended to provide data to support or question that which is assumed. 

Secondly, many universities across the nation are experiencing rapid technological changes, 

continuous shifts in the learning environments, and a new generation of students exhibiting varied 

technology skills. This trend calls for current understanding of faculty technology integration practices. 

Specifically, this study sought to analyze to what extend instructors demands about integration of 

technology are confronted with the opportunities. Especially; faculty members’ experiences with 

technology integration in terms of their technology use, supports, problems, teaching roles, learning roles, 

etc. were tried to understand. This study represents overall and in depth description of phenomenon of 

faculty members’ technology integration into their courses. 

METHOD 

This study used qualitative research design to investigate essence of faculty members’ technology 

integration experiences. Phenomenological research method (Husserl, 1969, 1970a, 1970b; Moustakas, 

1994) was employed to have an in depth understanding of essence of experiences with technology 

integration of faculty members. A phenomenon is the object of a conscious subject's experience as it 

presents itself (Moustakas, 1994). This type of method helped researcher while studying a wide range of 

phenomenon, collecting wide range of data with limited training.  Phenomenological research allows us 

to understand subjective nature of experiences of the phenomenon deeper by descriptions based on 

individuals’ lived experiences (Arslan & Yıldırım, in review; Çilesiz, 2011; Moustakas, 1994). According 
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to Yıldırım and Simsek (2008), the focus of the phenomenological study is the phenomena that people are 

aware of them but they don’t have a deep and detailed understanding of them. 

For such a educational technology research, Çilesiz (2011) states that contributions of phenomenology 
to educational technology research are; 

• “ Enabling the study of experiences with technology in-depth and in a multifaceted and 
comprehensive manner; 

• Providing a unifying framework for a research agenda on experiences with technology; 
• Providing a theoretical and philosophical framework as well as a consistent methodology and 

methods;  
• Providing clear guidelines on sample selection, data collection, data analysis, ethics and validity, 

which would facilitate its adoption in the field; and 
• Generally strengthening the qualitative basis of educational technology research” (Çilesiz, 2011). 

Because of these contributions, phenomenological research method was employed for this study. 

This method helped researcher to clarify how faculty members perceive their technology integration 

experiences. 

Sampling 

The method of the study indicates qualitative sampling strategies, as a nature of this type of 

studies. Features of this type of samplings are being purposive, being small, and being information-rich 

(Patton, 1990). 

For this qualitative study, multi level sampling strategy was chosen which has two stages. First 

one is about choosing three universities in Ankara which is capital of Turkey. For choosing universities, 

criterion sampling was conducted. The criteria for university selection are (1) being among large 

universities in Turkey, which have highest number of faculty members; and (2)being a state university. 

This study was conducted at a university in Ankara, Turkey. 

In second level, criterion sampling was chosen again, for selection of faculty members who 

participated in this study. The logic behind selecting criterion sampling is having individuals who have 

some specific features about technology integration. Patton (1990) defines criterion sampling as 

reviewing and studying all cases that meet some predetermined criterion of importance and point of 

criterion sampling is to be sure to understand cases are likely to be information rich because they are 

dealing with a specific phenomenon. By following this procedure, three faculty members were selected 

from the university. Overall sampling procedure is represented in Table 1. 

Table 1. Sampling Procedure for the Study 

Steps Multi Level Sampling 
Step 1 Criterion Sampling for Choosing Universities in Ankara 
 (1)Large university  (2) State University 
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Step 2: Criterion Sampling for Selection of Individuals 
 (1) Being between 20-39 years old  

(2) Being from different departments  
(3) Having different experiments on instructional technologies 

 

In order to conduct this study, the instructors were selected as participants of the study. 

Instructors were selected by using some criteria such as being between 20-39 years old and using at least 

one technological tool with educational purposes. The participants are from different departments and 

have different experiments on instructional technologies. Instructors who participated this study will be 

between 20-39 years old (Zelick, 2013) because they have more current instructional technology 

knowledge and are more familiar with technology integration. Also Zelick (2013) explains the 

relationship between age and technology perception in detail. The nature of the study requires at least one 

technological tools usage with educational purposes in courses. Therefore, who meets these criteria is 

selected for this study at a public university in Turkey. Information about instructors were gathered from 

directorate of personnel department, technology support office which helps instructors about instructional 

technologies who demands, and learning and student development office which offers training to new-

comer instructors to adopt them to the university.  

Participants of the study has technology integration interest and they have academic technology 

integration background. The instructors have been studying technology integration academically that is 

why they have selected for the study. Because they have knowledge and experience on technology 

integration. 

Data Collection Tools 

Document analysis and interview were employed to collect on the specific research questions. 

Document Analysis: 

The data for the study were collected during the spring semester of 2014. In the data collection 

part, firstly document analysis was done to determine current professional development and technological 

supports for instructors. The departments; Learning and Student Development Offices (LSDO) which is 

interested in to arrange professional development training and Instructional Technology Support 

Departments (ITSD) are the main sources for document analysis and regulations of the institutions. In 

addition to this; instructors’ artifacts of courses, such as syllabus, assignments’ guides, evaluation rubrics 

for assignments or activities, etc. was used as data sources. These artifacts helped researcher to 

understand how instructors integrate instructional technology in their courses.  

Interview: 
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In the second phase, interviews with instructors were done to collect data for their demands and 

how they benefit from current supports for them in their classes. Stake (2010) gives main aims of using 

interviews in qualitative research, such as; 

• Obtaining unique information or interpretation held by the person interviewed. 

• Collecting a numerical aggregation of information from many persons. 

• Finding out about “a thing” that the researcher were unable to observe themselves. 

In-depth interview type was applied for gaining insight into the participants’ experiences, views, 

perceptions, etc. Open-ended questions were asked in such a interview process how participants felt about 

their experience with technology and how they see intuition’s technology position. These questions were 

shaped after detailed analysis of literature. In the process of development of interview questions, two 

instructors were interviewed as a pilot study and they were asked which questions do you want to ask or 

not to ask, and their suggestions for the study. 

Interviews focused on current technological tools that used in classes, problems of technology 

integration, supports to faculty members for technology integration, and their views on how teacher and 

students roles changed with technology. Digital voice recorders were used not to miss any points of 

interview with the permission of participants. Researcher transcribed all records by checking with another 

researcher.. 

It is anticipated that ongoing data analysis took place throughout the study. All of the taped 

interviews and documents were analyzed. The codes were determined and after second coding process 

sub-codes and a theme was tried to create. Connections between codes were used to further the 

understanding the current situation and the demands of instructors. 

Observation 

In addition to interview, observations were conducted to answer third research question. So, 

researcher developed observation scheme that focuses on technological tools and usage of them in the 

classes. Before and after observation, some of the students were  asked about usage of technology in the 

classes to clarify the faculty members’ point of view toward technology integration. 

Data analysis 

All documents, artifacts, and transcription of interviews were performed by using open coding, 

axial coding and selective coding processes which are represented by Strauss and Corbin (1990). Open 

coding is first phase of coding process as labeling and categorizing of phenomenon as referred in data. 

This process is such building blocks. Moghaddam (2006) explains that open coding requires application 
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of what is referred to as 'the comparative method', that is, the asking of questions and the making of 

comparisons; also data are initially broken down by asking simple questions such as what, where, how, 

when, how much, etc. Simultaneously, data were compared, contrasted, and grouped with conceptual 

labels like categorizing by considering their similarities or relations. 

Categories and codes from open coding put into back to make connections between categories in 

axial coding phase. It refers developing process of main categories and themes. At selective coding 

phases, researchers are on the way of integration of categories that have been developed to form the initial 

theoretical framework. 

As a method of coding, inductive coding (Thomas, 2006) method is chosen because of not having 

a structured definition or concept maps for this study in literature. Data were coded line by line within it, 

labels were given on data. From that point researcher reach more general labels, which describes sub-

labels from data.  

For checking of coding process, two researchers who are familiar with technology integration into 

educational settings coded data to check reliability. At that process, their codes’ agreements and 

disagreements were counted and be checked inter-coder reliability. Although there is no agreed upon a 

field standard for inter-coder reliability, 67-79% range is considered acceptable in the field (Krippendorff, 

1980). 

Ethical Issues 

Before conducting this study, official permission received from the university’s ethic committee, 

which examines researchers in terms of their ethical concerns. In addition, permission from both 

participants and institutions will be taken to conduct this study. 

While collecting data, participants were informed about what the purpose of research and 

research questions before data collection. Also, interview questions were send to them via e-mail to make 

familiar with the questions and to inform them about the research to decide whether they really want to 

participate in this study, no harm to or risk for faculty members. Because data collection was not 

conducted in their session not to disturb their instructional activities and distract students learning in that 

session.  

Trustworthiness  

This part includes validity and reliability issues in the nature of qualitative study that is why 

trustworthiness title is selected for this part. With this purpose, credibility, transferability, dependability, 

and confirmability terms will be used in terms of internal validity, external validity, reliability, and 
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objectivity by Lincoln and Guba (1985). As Yıldırım and Şimsek (2008) stated, qualitative research has 

different methods and techniques on validity and reliability issues from quantitative research. 

Credibility was met by triangulation, member checks, and prolonged engagement. Yıldırım and 

Şimsek (2008) describes triangulation as using different data sources for collecting evidences from the 

sources and using it for building coherent justification for themes. In terms of triangulation, data were 

gathered from participants with interviews, institutional documents, and artifacts of the faculty members’ 

courses. Yıldırım and Şimsek (2008) explains member check as making participants check data gathered 

from them, categories and themes. The participants have an opportunity to react the interpretations. 

Therefore, members were asked after coding process what they mean on a topic which researcher could 

not give meaning. To reach prolonged engagement, data collection and data analysis process conducted 

together to understand the need for extra data. Also researcher spent a lot of time on data analysis and 

interpretation one by one instead of summarizing all data from each participant to reveal a pattern. 

Transferability was provided with rich, detailed description of findings using quotations, themes, 

and concepts by representing code lists. Multi-level sampling procedure helped to ensure transferability 

with detailed explanation of both institution and participants. In addition to this, a competent person, who 

has technology integration research experience, were asked to dependability and confirmability auditing 

to meet dependability and confirmability. 

RESULTS 

Results of Interviews 

This qualitative research study focuses on how faculty members use technology integration in 

higher education institutions. Opportunities that faculty members have, sources of technology integration 

problems, professional development on technology integration, changing teacher and learner roles, and 

faculty members making sense of technology are concentrated on the interviews. Five main themes are 

determined in data analysis process. 

Two instructors were interviewed so as to collect data.  Two of them have technology related 

background. Dr. Era, who is an assistant professor in Educational Sciences Department, started to dealing 

with instructional technologies from her secondary education. Also she has master and doctorate degrees 

related to instructional technologies, in addition to undergraduate graduation from the computer education 

and instructional technologies department (CEIT). Dr. Century is an instructor at CEIT department. She, 

too, has educational background on instructional technologies. She has master and doctorate degree on 

instructional technologies. Research areas both of them are the instructional technologies. They are aware 

of technology integration. 
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Technological opportunities that the instructors have in their institutions have a wide range. If we 

categorize these opportunities, we can encounter three main categories. 

First one is “technological tools” as hardware. Two of them are computer and projections, which 

is mentioned more than one time from both of the instructors. In addition to computer and projections, 

mobile devices and tablets were mentioned. While Dr. Century is using them, Dr. Era stated that she 

wants to use them but she could not use in her classes. 

Second one is Web-based tools, which are course webpages, mail groups, google docs, social 

networks. The instructors, generally, use Edmodo, Digoo, LMS, and Moodle as course webpage. As web-

based opportunity, instructors exploit from google docs, frequently as they mentioned. However the 

instructors do not chose to use social networks for support their course with technology. Moreover mail 

group use is not common among two instructors and their students. They generally used mail options of 

course webpages. Dr. Era stated that 

“We are using mail groups for our research group but I use generally communication tools of 

course webpages for communicating with the students.”  

 
Third one is support dimension. Support is categorized as opportunity because of without support, 

we cannot mentioned the opportunities that instructors have. Support part has sub dimensions as no 

support, individuals, university, and faculty. The conflict can be seen among the dimensions- no support 

and others. Instructors generally stated that they have no support to integrate technology in their classes. 

They mean specific supports under the support title. However some other words of them shows that they 

have some supports from different sources. For example individuals help them while they are integrating 

technology in their classes. Colleagues, students, research assistants and also their own can support 

themselves for technology integration. In addition to individual efforts, university as an organization 

gives some support to instructors in terms of AGEP which is orientation program for new-comer 

instructors. As a part of this orientation program, instructors are met with some instructional technologies. 

In addition to this program, university gives support for LMS, which is a software application for 

administration, documentation, tracking, and reporting of course that instructors are giving. Addition to 

university support, instructors have support from their own faculty that is an office for technically 

supporting of instructors, named technology support office (TSO). The members of this office help 

instructors to solve their technical problems. 

Instructors have some problems while they are integrating technologies, which are summarized 

as; web based, technical, student-based, instructional problems.  
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They can have some problems on course webpages, which can be defined as web-based 

problems. Also as Dr. Century defined these webpages requires occasionally checking for their updates 

or their freeness. Availability, sustainability, power cut and timing are the main technical problems as 

defined by instructors. Instructors are faced with student-based problems in their course. Because of 

students’ being unfamiliar with technology and resistance to technology, requirement for perceptional 

change, instructors have difficulty. Both of them stated that there is required extra time to change 

students’ view toward technology, and to break their technology resistance.  

An instructional problem, technology use requires extra time to planning the instructional 

environment because technology has a potential of easy to change instructional environment. Perfect 

planning, lack of support, requirement of encouragement and willingness, and also knowing diverse 

teaching methods is accepted as instructional problems by instructors. 

When we come to the solutions of these technology integration problems, instructors insisted 

three main topics which are solutions for web-based, technical and student-based problems. They did not 

give clues about solutions for instructional problems. So as to solve the web-based problems, instructors 

chose to access to admin or technology support office who are experts on the issue. For technical 

problems, Dr. Era stated that she finds key individuals in the institutions and consult them about the 

problems when she faced with a problem.   

Student-based problems are tried to solve by following different ways. Consulting individuals can 

be a way to solve these problems how they are asking getting ideas of colleagues or students. Especially, 

they developed another strategies to solve problems with students. The strategies can be encouragement 

of students to use technology in the class or increasing awareness of students on technology usage. As Dr. 

Century stated that “they are using Facebook or YouTube as a technology and she follow the way to let 

them notice their previous technology usage” because they are not aware of their technology usage 

knowledge that causes prejudice or resistance to use it. 

Professional development dimension is another part of this study. At this part, instructors give 

some information about their professional development on technology integration. As mentioned 

previous, the instructors have an educational background on technology. So they have depth knowledge 

on technology integration. Their educational background goes beyond higher education. Undergraduate 

and graduate education of instructors is about instructional technologies. Also their research areas, 

readings, and online searching supply their professional development. Instructors also chose to check 

blogs on instructional technologies. Also MOOC-massive online open course- is another way to develop 

them on technology. Dr. Century stated that she has joined such a MOOC. However they have not join 

training, a workshop, or institutional training related to technology integration. As Dr. Era, all the 
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trainings, which are given by institution, could not meet her needs. They generally develop themselves 

individually, instead of joining training. 

Instructors’ making sense of technology integration is the final part of this study. Their meaning 

of technology integration has five categories. Firstly, their reasons to choose technology integration are 

too different. For example, they think that technology makes their jobs and students learning more easily, 

they control self-learnings of students, and they can save their times while using technology on their 

courses. They believe that technology supports students specifically instead of traditional learning 

environments. They see technology integrated learning environments as student-centered, collaborative, 

innovative, connected to the world, supporting creativity, and supporting authentic productivity. Also 

technology help instructors in order to catch era and no let them falling behind the students in terms of 

technology usage. 

Instructors think that technology change both teacher and student roles in instructional 

environments. Teachers become facilitators and learning designers. Also, they have to give feedback 

technology integrated courses, evaluate formatively of students’ learning. Students’ roles have changed 

dramatically from being passive consumer to active producer. In this process, they have to learn how they 

learn effectively by taking the responsibility of learning. This means that they are aware of their self-

learning.  

During the technology integration process, instructors have some opportunities to integrate it into 

their courses. They have some problems which make difficulties in this process. However instructors 

have the ability to overcome these difficulties and their education and research area supports them to 

solve these problems and to develop them professionally. They make sense of technology because of 

different reasons and their views on technology generally focus on changing roles in the education 

 

DISCUSSION 

This phenomenological study aimed to investigate essence of lived experiences of instructors’ 

current situation, needs and problems of support from institutions on technology integration. The study 

focused on what the instructors do for technology integration in education, what types of supports that 

instructors can have at a public university; what kind of sources, opportunities, inadequacies, desires and 

needs of the instructors related to support for technology integration. Experiences of instructors from a 

large university in Ankara constituted focus point of the study. Interviews conducted to reach their 

experiences and documents gathered from institution in addition to instructors’ educational documents 

such as syllabus, worksheets, and guidelines for students’ activities. The analysis revealed that instructors 
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have some opportunities and support from institutions in addition to some problems related to integrating 

technology in their classrooms. 

This study addresses critical gaps in the literature on instructors’ technology integration in higher 

education context. Firstly it clarified that opportunities have important role in technology integration. 

Researchers have investigated that instructors have some opportunities to integrate technology in their 

courses such as; technological tools, web-based tools (Brush & Saye, 2009). These opportunities was 

investigated in the recent study. Also support is defined as opportunity in this study because of 

instructors’ emphasize on support dimension during technology integration process. 

The findings of this study are in line with previous research in supporting the critical role of 

support and faced technology integration problems which sometimes distracts or sometimes supports the 

process. Technology integration problems can support educators’ technology integration ability unless he 

or she gives up solving the problem (Okojie, Olinzock, & Okojie-Boulder, 2006). Therefore sometimes 

problems can have positive effect on the process. 

Secondly, this study revealed that problems faced by instructors can change case by case. Most 

common ones are web-based, technical, student-based, instructional problems. For each problem, 

instructors create different solutions such as checking web pages, spending extra time to break resistance 

to technology usage of students, accessing technology experts, consulting colleagues, friends or students 

on pedagogical issues. In line with the results of study of Hofer, Chamberlin, and Scot (2004), it was 

found that instructors get help from the individuals to solve instructional or technological problems. 

While instructors are frequently facing technology integration problems, they choosing getting help from 

internet or people around them. 

Thirdly, although the instructors who participated in the recent study have experience on 

technology integration, they are they require professional development on technology integration to catch 

the improvements. Searching internet, joining MOOCS, reading articles or magazines related to 

technology integration are common ways to develop themselves on technology integration and trainings 

or workshops are joined rarely for this purpose. The findings of this study are in line with previous 

research on technology integration experiences of instructor at higher education institutions (Schrum, 

1999). 

Reflections of change process in 21st century can be seen as footprint of technology integration 

into educational settings. Technology integration requires some opportunities to reach effective 

implementation. According to participants of the study who can be defined as exemplary instructors, 

technology integration needs some opportunities although they deal with problems during technology 

integration process such as; technical, pedagogical, web-based, and student-based problems. In order to 

solve these problems and to improve their technology integration ability, the instructors are following 
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different professional development ways. Findings from this study emphasizes that technology integration 

into higher education require more active in the process and having some problem solving strategies.  

Instructors needs more support, more opportunities and possibilities for professional development 

offer by universities, faculties or institutions, as released by this study. ın addition to the requirements, 

further studies are needed to make clear lived experienced of instructors on technology integration. Future 

research may focus on how they integrate technology and may investigate the lived experience of the 

instructors who are not experts on technology integration. 
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TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEK ÖĞRETİM DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI 

ÖĞRENCİLER VE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARINDA TÜRKÇE BİLME 

KOŞULU 

Yabancı Öğrencilerin Türk Vatandaşlığını Kazanması 

 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Türk vatandaşlığının genel yolla 

kazanılmasında aranan şartlardan biri de “yeteri kadar Türkçe konuşabilmek”tir. Bir diğeri ise Türkiye’de 

kesintisiz 5 yıl ikamet etmektir. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Amacıyla Çıkarılan 

Yönetmelik’te yer alan bazı hükümlerde öğrenim amaçlı Türkiye'de ikamet “geçici” olarak tanımlanarak 

Türkiye'de yüksek öğrenim düzeyinde bulunanların ikameti ikametten sayılmamakta; Türkiye'de yüksek 

öğrenim düzeyinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin Türk Vatandaşlığını kazanma başvuruları 

reddedilmektedir. Öncelikle bu genel soruna değinmek gerekir. 

 

 
 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 
 

Türk Vatandaşlığı Kanunu 12.6.2009 tarihinde değiştirilmiş; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunu yürürlükten kaldırılarak 5901 sayılı TVK yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 

Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girmesinden uzun bir süre sonra çıkarılmıştır. Yeni Kanun’un en önemli 

özelliğinin, özellikle Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yolları bakımından getirilen şartlarla, 

İdarenin takdir yetkisini oldukça genişletmek biçiminde somutlaştığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Genel Yolla Vatandaşlığa Alınmanın Koşulları 

5901 sayılı TVK’nda “genel yol” olarak düzenlenen vatandaşlığa alınma kurumunun şartları 

11.maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre,  

“(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; 

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip 

olmak, 
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b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 

c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, 

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, 

d) İyi ahlak sahibi olmak, 

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 

f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire 

veya mesleğe sahip olmak, 

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, 

şartları aranır. 

(2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, 

taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların 

tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir”. 

 

 

 
Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması koşulları arasında yerine getirilmesi gereken en 

önemli şartlardan biri, ilgilinin başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet 

etmesidir (m.11/b). Kanun’a göre “bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de 
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oturmaktır” (m.15/1-ilk cümle). Türk Hukukunda yabancıların Türkiye’ye girişi ve Türkiye’de ikametine 

ilişkin şartlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Türkiye’de ikamet etmek 

isteyen bir yabancı, Türkiye’ye geçerli ve usûlüne uygun bir giriş yapmalı ve buna ek olarak diğer şartları 

yerine getirmelidir.   

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İkamet 

5901 sayılı TVK Yönetmeliği’nin yabancıların ikameti ve ikamet sürelerinin nasıl 

hesaplanacağını ayrıntılı olarak düzenleyen 71.maddesinde, “Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile 

ikamet ettiği il emniyet müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini 

gösteren belge ile belirlenir”, denilmektedir. Yönetmeliğe göre ayrıca “Yasal ikamet izni olmaksızın veya 

yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, 

sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı 

anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak ilgilisine bildirilir (m.16/2-c).  

 

 
 

Öğrenim Amaçlı İkamet Geçerli İkamet Değil! 

Yönetmeliğin bir başka hükmüne göre “Yasal ikamet izni olmaksızın Türkiye’de ikamet edenler; 

Yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; …öğrenim amaçlı Türkiye’de 

bulunanların ikameti Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez” (m.71/ç). 

Bu hüküm uyarınca, öncelikle, yabancının Türkiye’de yasal yollardan ikamet etmesi gerekmektedir. Bir 

başka ifadeyle, bir yabancı, ne kadar süre olursa olsun yasal olmayan yollardan ikamet ediyorsa bu süre 

Kanun ve Yönetmelik anlamında ikamet süresinden sayılmayacaktır. Yönetmelik 71.maddenin (ç) 
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bendinde sayılan ve m.16/2-c’de tekrarlanan, ‘bir kısım yabancıların’ Türkiye’de ne kadar ikamet ederse 

etsin, Türk vatandaşlığını kazanma koşullarından ikamet şartını yerine getiremeyeceğinin düzenlenmiş 

olmasıdır. Bu hüküm ikamet nedeninin değişmesi haline bağlı olarak biraz yumuşatılmış görünse de 

(m.71/d). Yönetmelik m.71/1-ç ve m.16/2-c hükümleri uyarınca ‘öğrenim amacıyla ikamet etmek’ Türk 

vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmeyecektir. Böylelikle öğrenim amaçlı 

ikamet tezkeresiyle Türkiye’de bulunan yabancıların Türk vatandaşlığına alınması yolu kapatılmış 

olmaktadır. 

 

 
 

 
Yerleşme Niyet Olmaksızın İkamet 

Yönetmeliğe göre ikametin yasal olması yetmez; aynı zamanda yerleşme niyeti de içermelidir. Bu 

ifade uyarınca, ikametin hem yasal olması; hem de, kişinin bu süre içerisinde Türkiye’de yerleşme 

niyetini göstermesi gerekmektedir. Yani “yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini 

göstermeyen kişilerin ikameti” kabul edilmeyecektir. Oysa ikamet ayrı bir koşuldur; Türkiye’de yerleşme 

niyetinin olması farklı bir koşuldur. Üstelik Kanunda bu iki koşulunun kümülâtif olarak aranacağına 

ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Her ne kadar telsik bakımından hem belli bir süre ikamet (TVK 

m.11/b) hem de yerleşme niyeti aransa da  (TVK m.11/c) bu iki koşulun birbirinden bağımsız olduğu 

açıktır. Yönetmeliğin Türkiye’de yasal olarak ikamet eden bir yabancının ikamet nedenine dayanılarak 

Türk vatandaşlığına alınma bakımından aranan ikamet şartını yerine getirmediğinin düzenlenmiş olması, 

TVK m.11/b’de yer alan “başvuru tarihinden geriye kesintisiz beş yıl ikamet etmek” hükmünün sözel 

yorumuna aykırıdır. Buradaki gariplik kanun metni ile gerekçenin uyuşmamasıdır. Zira TVK m.11’in 

gerekçesinde,  “Yabancıların yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal izni olmakla birlikte Türkiye’de 

yerleşme niyetini göstermeyen geçici sığınmacı, öğrenim gibi nedenlerle Türkiye'de bulunmaları 

vatandaşlığa alınma işlemi bakımından geçerli ikamet kabul edilmeyecektir”, denilmektedir. Yani geçici 
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bir amaçla Türkiye’de bulunan ve zikredilen bir kısım yabancılar “gerekçeyle maddenin kapsamı dışında 

bırakılmışlardır”.‘Yerleşme niyetiyle Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler’ de Türk vatandaşlığına 

alınma başvurusunda bulunabilmelidir. Fakat yabancı öğrencilerin başvurusu “öğrenim gibi geçici bir 

nedenle oturmak” hükmünden yola çıkılarak reddedilmektedir. Bir başka ifadeyle ilgilinin tezkeresine 

bakarak karar verme uygulamasına gidilmektedir. Yönetmelik hükümleriyle Kanun “hükmünün” 

genişletilemeyeceği açıktır. Bu nedenle “ilgilinin tezkeresine bakıp karar verme uygulaması”, Kanuna 

aykırı olacaktır. Bu genel zorluk bir yana Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılmasında TVK’nda 

aranan "yeteri kadar Türkçe bilmek" koşuluna uygulamada uyulmamaktadır.  

Yeteri Kadar Türkçe Bilme Koşulu 

Burada aranan Türkçeyi hiç değilse “meramını anlatabilecek ölçüde” konuşabilmedir. 5901 sayılı 

TVK Yönetmeliği’nde göre, “Türkçe konuşabilme yeterliliği, Vatandaşlık Başvurularını İnceleme 

Komisyonu tarafından ilgiliyle yapılan mülakat sonucunda belirlenecektir” (m.19/I-c).  

 

Yüksek Öğretimde Yabancı Öğrenci Sayısı 

Türkiye’de farklı uyrukluklara sahip binlerce yabancı öğrenci yüksek öğrenim kurumlarında 

öğrenim görmektedir. 2013-2014 öğretim yılında Türkiye’de ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören 

toplam 5.449.961 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 14.690’ı yabancı öğrencidir. Bunlardan bir 

kısmı burslu bir kısmı ise kendi olanaklarıyla Türkiye’de öğrenim görmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu 

2010 yılında yabancı uyruklu öğrenci sınavını kaldırmıştır.  
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Yabancıların Uyrukluğu 

Türkiye’de okumayı tercih eden uluslararası öğrencilerin büyük kısmı, Türkiye ile yakın dil, tarih 

ve kültür birliği olan ülkelerden gelmektedir. Öğrenci sayıları 1000’in üzerinde olan ülkeler sırasıyla 

Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, İran, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan’dır. Bununla 

birlikte, son yıllarda özellikle ABD, Somali, Çin, Nijerya gibi ülkelerden gelen öğrencilerin sayısında 

anlamlı artışlar olduğu görülmektedir. Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayılarının %40’ı Azerbaycan, 

Türkmenistan ve KKTC’den gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Özellikle dil bakımından en yakın 

olduğumuz ülkeler grubundaki bu ülke öğrencilerinin ülkemizi tercih etmesi yukarıda değinilen resmi dili 

kullanan ülkeleri tercih etme eğilimi bakımından anlamlıdır. Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi 

ülkelerden gelen önemli oranlarda Türk kökenli öğrencilerin de eğitim görmek için ülkemizi tercih 

ettikleri görülmektedir. Türkiye’de en çok öğrencisi bulunan ülkeler arasında Azerbaycan birinci 

gelmektedir.  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

1551 

 

 

Tercih Edilen Alanlar ve Üniversiteler 

Türkiye’nin sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında uluslararası 

öğrenci çektiği görülmektedir. Söz konusu branşlarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin Anadolu 

Üniversitesi’nin yanı sıra İstanbul ve Ankara’daki üniversiteler ve Edirne, Samsun, Bursa, Sakarya’daki 

üniversiteleri tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca son beş yılda vakıf yüksek öğretim kurumlarının yabancı 

öğrenci sayısında da büyük artış görülmektedir. 
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Türkçe’nin Öğrenimi ve Yaşanılan Zorluklar 

5901 sayılı TVK’da Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılmasında aranan “yeterince Türkçe 

bilme” koşulu, TÖMER’den öğrenilen Türkçe ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum hem yüksek öğrenimde 

öğrenim görmeyi zorlaştırmakta; hem de Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan koşullardan birini 

yerine getirememelerine neden olmaktadır. Yabancı öğrenciler yalnızca kendi dilini konuşan 

arkadaşlarıyla görüşmekte bu durum Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan bir diğer koşul olan 

Türkiye ile uyum sağlamak koşuluna da Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmek 

koşuluna aykırılık oluşturmaktadır. Yabancı öğrencilerin hem yüksek öğretimde sıkıntı yaşamamaları 

hem de Türk vatandaşlığını kazanmaları konusunda Türkçe bilme koşulu yeniden sorgulanmalı ve Türkçe 

gramer düzeyinde kalmaktan çıkarılmalı; Türk vatandaşlığını kazanmaları konusunda Türk tarihi ve Türk 

hukuk yapısı hakkında bilgi edinebilecekleri bir düzeye yükseltilmelidir. Hukukun temel kavramları dersi 

alan bir yabancı öğrencinin hâkim ile yargıç kelimelerinin eş anlama geldiğini bilmesi bu sayede 

sağlanabilecektir.  
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ÖZET 

Eğitim kuruluşları da, diğer hizmet işletmeleri gibi öğrenci istek ve ihtiyaçlarına önem vermek ihtiyacı 
hissetmektedir. Özellikle mesleki eğitim hizmeti ele alındığında, eğitim hizmetlerinin belirleyici özellikleri ve 
hizmet kalitesi konularının öğrenci memnuniyeti kapsamında önem kazandığı düşünülmektedir.  

Araştırma, öğrencilerin üniversite seçimlerini bilinçli olarak yapıp yapmadıklarını tespit etmek ve 
üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ne olduğunu ortaya koymak açısından önem taşımaktadır. Bu bilgiler 
ışığında gerçekleştirilen araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversiteyi seçerken hangi faktörlerin 
etkili olduğunu ölçebilmek için sorular oluşturulmuştur. Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar 
çıkarabilmek ve eğitim literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik boyutları dikkate 
alınmış, ifadeler aritmetik ortalama, frekans analizi ve standart sapma açısından incelenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet 
ve program grup ortalamaları ile memnuniyet boyutları arasında, anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit 
edilebilmesi amacıyla t-testi ve varyans analizi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Hizmet kalitesi, Öğrenciler. 

ABSTRACT 

Educational institutions are feeling the need to give importance to the students needs and desires as other 
service businesses. Especially when taken vocational training services, training services within the scope of the 
defining features of student satisfaction and service quality issues are thought to be important. 

The research university students to determine whether they are important in terms of choices consciously 
and reveals what the factors affecting university preferred. The information on research carried out in the light of 
questions to measure student vocational schools that are effective factor in choosing which university was 
established. To bring meaningful and useful conclusions from the aforementioned scale, and in order to contribute to 
the educational literature, primarily taken into account the size of the scale reliability, phrases mean, frequency 
analysis and analyzed in terms of standard deviation. Satisfaction among students by gender and program group size 
averages, independent t-test and analysis of variance was applied in order to be determined whether a significant 
relationship. 

Keywords: Vocational Training, Quality of Service, Students. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde önemli sorunların başında hızlı büyüyen ve istikbal vadeden sektörlerden biri olan 

bilgi sektöründeki, bilgi işçilerinden yüksek vasıflı işgücünün oluşturulması gelmektedir. Halen pek çok 

ülkede işgücünün önemli bir bölümü mezun olduklarında bilgi sektörünün istediği vasıflara sahip 

olamamaktadır. Böylesine artan ve süratle değişen eğitim ihtiyacına devletin tek başına cevap verebilmesi 

mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla pek çok ülkede piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda işgücünün 

eğitim ve vasıf seviyesinin arttırılması ve yenilenmesi doğrultusunda devlet, sendikalar, şirketler ve ilgili 

–özel ve kamuya ait- tüm kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır (Zaim,2006;602). Avrupa 

Konseyi (2007) yükseköğretimin dört amacı olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; sürdürülebilir istihdam 

için hazırlama, demokratik toplumda aktif bireyler olarak hayata hazırlama, kişisel gelişme ve öğrenme-

öğretme ve araştırma yoluyla geniş ve ileri bilgi tabanını koruma ve geliştirmedir. Üniversite eğitimi, 

doğası gereği bireysel tercihlerin önem taşıdığı, kendi kendine öğrenme ve bireysel araştırma yapma gibi 

öğrenen özelliklerin baskın olduğu bir süreçtir (Coşkun Diker ve Demirel,2012;111). 

Genel olarak düşünüldüğünde, eğitim isteminin iki temel boyutu vardır. Bunlardan birincisi 

bireysel eğitim istemi, ikincisi ise toplumsal eğitim istemidir. Bireysel eğitim istemi, bireyin örgün ya da 

yaygın belli eğitim ya da öğretim programlarına devam edebilme olanağıdır. Bireysel eğitim istemi, belli 

eğitim ve öğretim programlarına katılmak için, farklı dönem ve aşamalardaki çocuk, genç ve yetişkinlerin 

bir dizi kararlarının sonucunda oluşur. Birey, ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları birlikte güdebilir. 

Birey bir ya da birkaçı baskın olsa da pek çok amaçla eğitim isteminde bulunabilir. Ancak özellikle 

ilköğretim sonrası aşamalar için eğitim isteminin işle bağlantılı görülmesi alışılagelmiştir. 

Toplumsal eğitim istemi ise bireysel eğitim istemlerinin toplamıdır. Toplumsal eğitim istemi, onu 

etkilediği kabul edilen değişkenlerden yararlanarak tahmin edilir. Eğitimin belirli bir tür ve düzeyi için 

toplumsal istem, ülkedeki nüfus eğilimlerinden yola çıkarak çağ nüfusunun tahmin edilmesi, bu tür ve 

düzey eğitimin bireysel istemini etkileyen etkenlerin belirlenmesi ve bunlardaki değişme eğilimlerinin 

saptanması, öğrenci akışının belirlenmesi yoluyla tahmin edilir (Yolcu,2011;457). 

Öğrencilere verilen kariyer eğitimi ve danışmanlık hizmetleri, daha çok lise düzeyinde ve 

üniversite sınavlarıyla ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bireyin yaşamının en önemli kararlarından 

biri olan kariyer seçimi konusunun ilköğretimden itibaren değerlendirilmesi gerekliliğine ilişkin görüşler 

sınırlı düzeyde iken yakın zamanda artık daha da yaygınlaştığını görmek sevindirici bir gelişmedir 

(Yaylacı Özdemir,2007;120). Bireyin öz-yeterlik düzeyi; onun ilgileri, niyetleri ve sonuç ile ilgili 

beklentileriyle ilişkilidir ve bireyin etkinlik, çevre, kararlılık, duygusal tepkiler, düşünce yapıları ve 

kariyer davranışlarındaki çabalarına dair tercihlerini belirlediği düşünülmektedir (Kurtaslan, Arat ve 

Çakırer,2012;90).  
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Öğrencileri motive edici faktörler ve liderlik tercihlerini; güç ve yetki sahibi olmak, barışçıl bir iş 

ortamı, kariyer ilerlemesi için sunulan fırsatlar ve ücretin en fazla motive edici faktörler olduğu; yakın 

denetim ve yönlendirme, üstler tarafından övülme, performans üzerine geri bildirim ve ait olma hissinin 

en az motive edici faktörler olduğu belirlenmiştir (Dikili,2012;481). 

Bu alanda yapılmış olan bazı çalışma sonuçlarına bakıldığında özet olarak şunlar söylenebilir: 

Öğrenciler, üniversite öğrenimi görme nedeni olarak en fazla “kendini geliştirme ve çağdaş bir insan 

olma” ve “meslek sahibi olma ve daha yüksek gelir elde etme” Ünal (1990) seçeneklerini belirtmişler, bu 

konudaki öğrenci yanıtları arasında, yaş, cinsiyet, lisans programı ve üniversitelere göre farklılık 

bulunamamıştır. Koç (1994)’un araştırmasında aile isteği, ekonomik durum, sosyal statü elde etme isteği, 

işe giriş olanakları ve arkadaş grubunun meslek seçiminde başlıca etmenler olduğu belirlenmiştir. Kurnaz 

(1996) ise açık yüksek öğretime devamda, açık öğretimin çalışma ve öğrenim yaşamını birlikte sürdürme 

olanağı vermesini, kademe ve derece ilerlemesi fırsatı yaratmasını, istenilen başka bir işe geçiş yapabilme 

fırsatı vermesini, örgütsel sıra dizinde bir üst konuma geçilebilmesini ve böylece daha yüksek ücret 

alınabilmesini en önemli nedenler olarak görmektedir. 

Albert (2000), özellikle annenin eğitiminin, babanın eğitiminden çok daha önemli olduğunu; iş 

gücü piyasasının, yükseköğretime istem üzerinde etkisi olduğunu; Nielsen (2001), öğrencilerin okul 

kayıtlarını, aile gelirinin, eğitim masraflarının ve okulların kalitesinin de etkilediği sonuçlarına 

ulaşmışlardır (Yolcu,2011;457). Aynı şekilde, Yelken (2008), orta öğretim son sınıf öğrencilerinin 

üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri incelediği çalışmasında; öğrencilerin mesleki tercihlerinin, 

onların okul türüne, anne‐babalarının mesleklerine ve öğrenim durumlarına, ailelerinin aylık ortalama 

gelirine göre farklılık göstermekte olduğunu bulmuştur (Pekkaya ve Çolak,2013;801). 

Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri sıralamasına bakıldığında ilk sırayı bireysel ve 

sistemik etmenlerin aldığı, bunu sosyal etmenlerin izlediği ve en sonda da şans etmeninin yer aldığı 

görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin genel olarak okudukları üniversite ve bölümden memnun 

oldukları ve öğrencilerin bölüm seçme nedenlerinin farklılaştığı ortaya çıkmıştır (Owen Korkut vd., 

2012). 

Başka bir çalışmada, üniversiteye yerleşme sisteminden kaynaklanan sorun olarak, birçok öğrenci 

puanı ancak bu bölüme yettiği veya hedeflerine ulaşamadıkları için mecburen o bölümü tercih ettiklerini 

belirtmiştir. Mesleki bir alan tercihinin bu tarz bir zaruret şeklinde belirtilmiş olması eğitim sistemimiz 

açısından düşündürücüdür. Esasen çaresizce istemediği bir bölümü okuyup, mecburen o bölümün ilgili 

mezun olduğu işini yapacak olan öğrencinin, meslek ile ilgili becerilere ne kadar sahip olacağı ayrı bir 

sorundur (Ateş ve Kılınç,2013;61). 

Turizm çalışanını çoğu zaman kendi yaşadığı veya tanıdığı çevrenin dışına çıkmak durumunda 

bırakan çalışma bölgesi seçimi, çalışanın kariyer geliştirme tercihleri ile ilgilidir. Bu seçim kariyer 
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geliştirme sürecinin ilk adımlarından birisidir. Kariyer geliştirme, bireylerin kariyer hedeflerini 

belirlemesi, deneyimlerini bu hedeflere göre oluşturması ve bu süreçleri yönetmesi anlamına gelmektedir. 

Kariyer geliştirme süreci iş/çalışma değerleri, kültürel değerler, etnik köken, cinsiyet, meslekle ilgili bilgi, 

kişinin kendi yetenekleri hakkındaki düşüncesi ve tahminleri gibi kişisel etkenlerden etkilenmektedir. 

İşletme ve iş çevresi ile ilgili birçok etken de kariyere etkileri kapsamında değerlendirilmektedir (Türkay 

ve Tüzemen,2009;216). Yılmaz vd. (2012)’nin önlisans öğrencileri üzerinde yaptığı anket çalışmasında 

da, öğrencilerin demografik özelliklerinin meslek seçiminde ayırt edici bir faktör olduğu sonucuna 

varılmıştır (Pekkaya ve Çolak,2013;801). Bireyin yaşadığı yerin bölgesel faktörlerinin de yükseköğretime 

olan talebi etkilediği görülmektedir. Bireyin şehir merkezinde ya da kasabada yaşıyor olması onun 

eğitimle ilgili beklenti ve tutumlarının da farklılaşmasına sebep olmaktadır (Sarpkaya,2010;485). 

Alan seçiminde farklı kriterlere dikkat edilmesinin gerekliliği, özellikle yükseköğretim program 

tercihlerini, akademik başarıyı ve beraberinde meslek seçimlerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye 

yol açacaktır. Çünkü meslek seçeneklerinin artması ve buna bağlı olarak meslekte uzmanlaşmanın 

artması, mesleğe hazırlanmanın uzun süreli bir eğitimi gerektirmesi seçme işleminin önemini bir kat daha 

arttırmaktadır. Meslek, bireyin yeteneklerini geliştirme ve gerçekleştirme yoludur. Bireyin kişilik 

özelliklerini, ideallerini, hayat görüşünü ve değerlerini belirler. Akademik başarıyı beraberinde getirecek 

olan mesleğe temel teşkil eden yükseköğretim programını belirlerken belirtilen bu nedenlerden dolayı 

farklı kriterleri bireyin bilmesi gerekmektedir. Adayların gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm 

noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için bazı bireysel özelliklerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar; genel ve özel yetenekler, mesleki ilgiler, kişilik özellikleri ve okul 

başarısıdır. Özellikle yetenek, meslekteki başarıyı etkileyen etmenlerden en önemlisidir. Bireyin hangi 

eğitim programında başarılı olabileceğini gösterir. Seçilen alan ya da mesleğin en az yetenek düzeyine 

sahip olmayan bireyin başarılı olma olasılığı çok düşüktür. Bunun yanında sahip olunan yeteneklerin, 

kapasitenin altında bir yetenek düzeyi gerektiren mesleğe yönelen bireyin meslekte doyum sağlaması da 

mümkün olmayacaktır (Savran, Sert ve Uzun, 1999;275). 

Turizm sektörünün nitelikli personel gereksinimi devam ederken diğer taraftan söz konusu 

okullardan mezun olan öğrencilerin, önemli bir kısmı kariyer tercihlerini turizm dışındaki sektörlerden 

yana kullanmaktadır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin sektördeki çalışma şartlarını değerlendirmeleri ve 

sektörde kariyer yapmaya bakış açıları, ileriki yıllardaki istihdam tercihlerinin önemli bir göstergesi 

olabilir. Ayrıca ön lisans ve lisans seviyesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yarıdan fazlası üniversite 

sınav tercihlerinde turizmi ilk yedi tercih içerisine yazmışlardır (Duman, Tepeci ve Unur,2006;52). 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmanın bu kısmında araştırma verilerinin “SPSS 21 for Windows” Paket Programından 

yararlanılarak yapılan analizler ve bunların yorum ve değerlendirmeleri yer almaktadır.  
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2.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Çalışma, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken bilinçli olarak bir 

araştırma yapıp yapmadıklarını ve bu tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin ne olduğunun ortaya 

konulması ve öğrencilerin üniversiteye bakış açılarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu birinci sınıf 

öğrencileri (yeni kayıt) oluşturmaktadır. Öğrenci işlerinden elde edilen verilere göre yeni kayıt yaptıran 

öğrenci sayısı 320’dir. Yapılan anket soruşturması sonucunda istatistiksel olarak değerlendirme 

kapsamına 219 tanesi alınmıştır. Örneklemin evrenin yaklaşık %69’una (%68,44) ulaştığı görülmektedir.  

2.3. Araştırma Yöntemi 

Çalışmada, nicel veri toplama yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Öğrencilere sorulan sorular 

“Memnuniyet Ölçeği” adı altında üniversitenin uzman birimi tarafından geliştirilmiş ve daha önce birçok 

çalışmada test edilmiştir. Alfa değerinin işlevi iç tutarlılığı saptamasıdır. Esas olarak bir güvenilirlik 

indeks değeri olan Cronbach Alpha, ölçeğin içerdiği maddelerin birbiriyle ne ölçüde tutarlı olduğu ve 

arka planda gizli, hipotetik değişkeni ne ölçüde temsil ettiği hakkında bilgi verir (Çakmur, 2012, 340). 

Araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı %96 çıkmış, bu sonuç ölçeğin madde 

tutarlılığının olduğunu göstermektedir.  

2.4. Analiz ve Yorumlar 

Öncelikle, değişkenlerin frekans dağılımı yapılıp tablo halinde verilmiştir.  

                         Tablo 1: Değişkenlerin Frekans Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

İfadeler Değişkenler f % 
 
Cinsiyet 

Erkek 131 59,8 
Kız 85 38,8 

    
 
Yaş 

17-19  91 41,6 
20-22 103 47,0 
23-25 16 7,3 
25+ 6 2,7 

    
 
 
 
Bölüm 

Seyahat 61 27,9 
Otelcilik 63 28,8 
Rehberlik 31 14,2 
Aşçılık 27 12,3 
Bahçe Tarım 13 5,9 
Peyzaj ve Süs Bit. 17 7,8 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %60’nın erkek, %40’ının kız öğrencilerden oluştuğu, 

öğrencilerin yaş yoğunluğu olarak %47’sinin 20-22 yaş ve %41,6’sının 17-19 yaş aralığında; %28,8’inin 

otelcilik bölümü, %27,9’unun seyahat hizmetleri bölümü öğrencisi oldukları görülmektedir. Genel olarak 

bakıldığında turizm bölümü öğrencilerinin araştırmada ağırlıklı bir yer tuttuğu söylenebilir (Tablo 1).  

Tablo 2: Değişkenlerin Frekans Dağılımı 

İfadeler Değişkenler f % 
 
 
 
Mezun Olduğu Lise 

Düz lise 83 37,9 
Anadolu Otelcilik Turizm 45 20,5 
Endüstri Meslek 19 8,7 
Anadolu Lisesi 19 8,7 
Ticaret Lisesi 15 6,8 

    
 
 
Tercih Sırası 

Sıra 56 25,6 
Sıra 23 10,5 
Sıra 14 6,4 
Sıra 15 6,8 
Sıra 9 4,1 

    
Bölüm Hakkında Bilgi Evet 139 63,5 

Hayır 77 35,2 
    
Okul Hakkında Bilgi Evet 84 38,4 

Hayır 132 60,3 
    
 
Kaldıkları yer 

Ev, Apart 92 42,0 
Kredi Yurtlar Kurumu 91 41,6 
Ailemle 20 9,1 
Diğer 10 4,6 

    
Okul masraflarını nasıl 
karşıladıkları 

Ailemden 113 51,6 
Burslarla ve çalışarak 52 23,7 
Hepsi 43 19,6 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, öğrencilerin %37,9’unun Düz Lise mezunu, %20,5’inin Anadolu 

Otelcilik Turizm Meslek Lisesi ve sonrasında Endüstri Meslek, Anadolu Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunu 

olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin üniversiteyi tercih ettikleri sıralamaya bakıldığında 1. sırada tercih edenlerin 

%25,6’sının, ikinci sırada %10,5’nin, üçüncü sırada %6,4’ünün, dördüncü sırada %6,8’inin ve beşinci 

sırada %4,1’inin tercih yaptığı görülmektedir.   

Öğrencilerin okuyacakları bölüm ile ilgili bilgi sahibi olup olmadıkları sorulduğunda             % 

64’ünün bilgi sahibi olduğu, %35’inin bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin üniversiteleri tercih ettikleri sırada öncesinde yazdıkları üniversite ile ilgili bilgi 

sahibi olup olmadıkları sorulduğunda %60’ının bilgi sahibi olmadığı, %40’ının bilgi sahibi olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin okuyacakları bölümü bilinçli olarak seçtikleri, ancak üniversitenin bulunduğu 
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yer ve konum itibariyle ön araştırma yapmadıkları görülmektedir. Meslek yüksekokullarına Düz Lise 

mezunları dışında Meslek Liselerinden sınavsız geçiş hakkını kullanan öğrencilerin yaklaşık %45’lik bir 

dilim oluşturduğu dikkati çekmektedir. Lise döneminde sektörde stajyer olarak çalışmış öğrenciler, 

geldikleri Meslek Yüksekokullarında da kendilerini neyin beklediğinin az da olsa bilincindedirler. 

Özellikle bu bilinç düzeyi staj sırasında çok daha iyi anlaşılmaktadır. Sektörün şartlarını bilip çalışmak 

isteyen Meslek Lisesi çıkışlı öğrencilerin üniversite dönemlerinde daha da başarılı bir grafik izledikleri 

gözlemlenmektedir.  

Öğrencilerin kaldıkları yer açısından yoğunluğun %42’sinin ev, apart tarzı yerlerde, %42’sinin 

Kredi Yurtlar Kurumunda kaldıkları, okul masraflarını %52’si ailesinden karşıladığını, %24’ünün burs 

alarak ve çalışarak elde ettiği görülmektedir.  

Tablo 3: Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Dağılımı 

Faktörler Değişkenler f % 
Okulun turizm 
yöresinde olması 

Evet 85 38,8 
Hayır 131 59,8 

    
Turizm mesleğini 
sevdiğim için 

Evet 56 25,6 
Hayır 160 73,1 

    
Yöreyi daha önce 
tanıdığım için 

Evet 23 10,5 
Hayır 193 88,1 

    
Web sayfasını 
inceleyerek 

Evet 22 10,0 
Hayır 194 88,6 

    
Ailemin isteği 
yüzünden 

Evet 15 6,8 
Hayır 201 91,8 

    
Tavsiye üzerine Evet 33 15,1 

Hayır 183 83,6 
    
Rastgele seçim Evet 64 29,6 

Hayır 151 68,9 
    
Diğer Evet 17 7,8 

Hayır 198 90,4 
    

 

Öğrencilerin tercihlerini yaparken hangi faktörleri (Tablo 3) göz önünde bulundurduklarına 

bakıldığında; okulun turizm yöresinde olmasının öğrencilerin tercihlerini etkilemediğini göstermektedir. 

Öğrenciler, turizm mesleğini sevdikleri için bu tercihi yapmamışlardır. Yöreyi daha önce tanımadıkları 

görülmektedir. Web sayfasının tercihlerinde pek fazla etkisinin olmadığı söylenebilir. Ailesinin tercih 

yaparken etkisinin olmadığı ve bir başkasının tavsiye etmesinin üzerinde etkili olmadığı ifade edilebilir. 
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Sadece tercih tablosunu doldurmak için tercih yapmadıklarını, “neresi olursa olsun” mantığını 

gütmediklerini belirtmişlerdir.  

Bu durum öğrencilerin kariyer konusunda turizm eğitimi almadan önce turizm sektöründe kariyer 

yapacaklarına dair ön bir karar vermiş oldukları şeklinde değerlendirilebilir. Yapılan çalışmada 

öğrencilerin %83,2’sini turizm öğrencileri oluşturmakta ve bu bölümü seçerken turizm mesleğini 

sevdikleri için bu tercihi yapmadıkları sonucu dikkat çekmektedir.  

Tablo 4: Öğrencilerin Kişisel Özelliklerinin Tercih Faktörleri Üzerindeki Etkisi (Tek Yönlü Anova) 

          
Faktörler Değişkenler 
  Yaş Bölüm Tercih Sırası Lise Mezun. 
      
Okulun turizm 
yöresinde olması 

Varyansların 
Homojenliği (Sig.) 

,707* ,064* ,000 ,427* 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,231 ,818 ,297 ,550 

      
Turizm mesleğini 
sevdiğim için 

Varyansların 
Homojenliği (Sig.) 

,215* ,000 ,000 ,025 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,786 ,001* ,740 ,768 

      
Yöreyi daha önce 
tanıdığım için 

Varyansların 
Homojenliği (Sig.) 

,014 ,000 ,000 ,000 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,247 ,001* ,606 ,109 

      
Web sayfasını 
inceleyerek 

Varyansların 
Homojenliği (Sig.) 

,010  ,000 ,000 ,000 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,510 ,022* ,760 ,036 

      
Ailemin isteği 
yüzünden 

Varyansların 
Homojenliği (Sig.) 

,000 ,007 ,000 ,000 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,020* ,482 ,088 ,000* 

      
Tavsiye üzerine Varyansların 

Homojenliği (Sig.) 
,000 ,000 ,000 ,000 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,221 ,305 ,150 ,087 

      
Rastgele seçim Varyansların 

Homojenliği (Sig.) 
,024 ,034 ,002 ,899* 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

,457 ,720 ,844 ,873 

      
Diğer Varyansların 

Homojenliği (Sig.) 
,467* ,000 ,001 ,000 

Anova Tablosu (sig. 
Değeri) 

701       ,391 ,957 ,298 
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P<0,05 

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğrencilerin kişisel özelliklerinin tercih faktörleri üzerindeki etkisine 

bakıldığında yaş değişkeni açısından “okulun turizm yöresinde olması”, “turizm mesleğini sevdiğim için” 

ve “diğer” ifadelerinin varyanslarının homojen olduğu, ancak Anova tablosundaki p (sig.) değeri 0,05’den 

küçük çıkmadığı için anlamlı olarak yorumlanamamıştır. Anova tablosundaki Sig. değerine bakıldığında 

sadece “ailemin isteği üzerine” ifadesinin gruplar arasında farklılık olduğu görülmektedir. Ancak, bu 

ifadenin varyansları homojen çıkmadığı için olumlu olarak yorumlanamamaktadır.  

Bölüm değişkeni açısından “okulun turizm yöresinde olması” ifadesinin varyansının homojen 

olduğu, ancak Anova tablosundaki p (sig.) değeri 0,05’den küçük çıkmadığı için anlamlı olarak 

yorumlanamamıştır. Bazı tercih faktörlerinin de Anova tablo değerleri istatistiksel açıdan uygun çıkmıştır. 

Ancak, varyansları homojen olmadığı için değerlendirilmemiştir.  

Öğrencilerin kişisel özelliklerinin tercih sıralaması üzerindeki etkiye bakıldığında anlamlı hiçbir 

etkiye sahip olmadığı görülür.  

Mezun olduğu lise değişkeni açısından incelendiğinde ise “okulun turizm yöresinde olması” ve 

“rastgele seçim” ifadelerinin varyanslarının homojen olduğu ancak Anova tablo değerlerinin anlamlı 

olmadığı görülmüştür. “Ailemin isteği üzerine” ifadesinin de Anova değeri anlamlı çıktığı halde 

varyansları homojen olmadığı için değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla, öğrencilerin kişisel özelliklerinin 

onların üniversite tercihleri üzerinde bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.    

Tablo 5: Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörlerle Değişkenler Arasındaki İlişki 
(Korelasyon Analizi) 

 

Faktörler Önem Derecesi Değişkenler 
  Yaş Bölüm Tercih Sırası Lise Mezun. 
      
Okulun turizm 
yöresinde olması 

Pearson Cor. -,089 ,012 ,014 -,013 
Sig.(2-tailed) ,192 ,864 ,849 ,846 

      
Turizm mesleğini 
sevdiğim için 

Pearson Cor. ,039 ,104 ,195** -,062 
Sig.(2-tailed) ,568 ,131 ,008 ,368 

      
Yöreyi daha önce 
tanıdığım için 

Pearson Cor. -,015 -,204** ,121 ,009 
Sig.(2-tailed) ,830 ,003 ,103 ,900 

      
Web sayfasını 
inceleyerek 

Pearson Cor. ,012 -,214** -,029 ,057 
Sig.(2-tailed) ,857 ,002 ,701 ,404 

      
Ailemin isteği 
yüzünden 

Pearson Cor. ,192** -,128 -,048 -,071 
Sig.(2-tailed) ,005 ,064 ,515 ,303 

      
Tavsiye üzerine Pearson Cor. ,131 -,022 ,006 -,113 
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     P<0,05 

Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerle değişkenler arasındaki ilişki 

incelendiğinde (Tablo 5) sadece “ yaş” değişkeni ile “ailemin isteği üzerine” tercihi arasında yaklaşık 

%20 civarında zayıf düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. “Yöreyi daha önce tanıdığım için” ve “web 

sayfasını inceleyerek” faktörleri ile “bölüm” değişkeni arasında istatistiksel olarak ilişki olduğu (%20)  

ancak bu ilişkinin ters yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencinin “üniversiteyi tercih sırası” ile “turizm 

mesleğini sevdiğim” faktörü arasında da ilişki olduğu (%20) yine bu ilişki düzeyinin düşük olduğu dikkati 

çekmektedir. Öğrencinin “mezun olduğu lise” ile üniversiteyi tercihinde etki eden faktörler arasında hiçbir 

ilişki olmadığı söylenebilir.  

Tablo 6: Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörlerle Cinsiyet Değişkeni Arasındaki İlişki 
(Independent Sample t-Test) 

Faktörler Değişken     
Cinsiyet Ortalama Sig. 

    
Okulun turizm 
yöresinde olması 

Erkek 1,56 ,121 
Kız 1,67 

    
Turizm mesleğini 
sevdiğim için 

Erkek 1,73 ,520 
Kız 1,76 

    
Yöreyi daha önce 
tanıdığım için 

Erkek 1,87 ,170 
Kız 1,93 

    
Web sayfasını 
inceleyerek 

Erkek 1,90 ,875 
Kız 1,89 

    
Ailemin isteği 
yüzünden 

Erkek 1,94 ,550 
Kız 1,92 

    
Tavsiye üzerine Erkek 1,86 ,438 

Kız 1,82 
    
Rastgele seçim Erkek 1,68 ,137 

Kız 1,80 
    
Diğer Erkek 1,92 ,200 

Kız 2,15 
    

      P<0,05 

Sig.(2-tailed) ,054 ,751 ,938 ,099 
      
Rastgele seçim Pearson Cor. -,002 -,018 -,121 -,046 

Sig.(2-tailed) ,973 ,796 ,101 ,506 
      
Diğer Pearson Cor. -,065 ,050 -,020 ,118 

Sig.(2-tailed) ,342 ,472 ,791 ,085 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerle cinsiyetleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, öğrencilerin cinsiyetlerinin onların üniversite tercihlerinde etkili 

olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireylerin yükseköğretime geçişte onların istemlerini hangi etmenlerin etkilediğini bilmek, 

üniversitelerin kendilerini tanımalarına, gerekirse yeniden yapılanmalarına yardımcı olabilecektir.  Eğitim 

istemini etkileyen etmenlerin bilinmesi, üniversitelerin kendilerine daha çok ve daha nitelikli öğrenci 

çekmelerinin de önemli bir ön koşuludur. Eğitim etkinliklerinin temel işlevleri toplumsal, siyasal ve 

ekonomiktir. Eğitim, toplumsal işlev aracılığıyla var olan kültürel birikimini topluma aktarır ve bu kültürü 

yeniden üreterek, yaratarak geliştirir (Yolcu,2011,457). 

- Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin %60’nın erkek, %40’ının kız öğrencilerden oluştuğu, 

- Öğrencilerin yaş yoğunluğu olarak %47’sinin 20-22 yaş ve %41,6’sının 17-19 yaş 

aralığında olduğu, 

- Öğrencilerin  %28,8’inin otelcilik bölümü, %27,9’unun seyahat hizmetleri bölümü 

öğrencisi oldukları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında turizm bölümü 

öğrencilerinin araştırmada ağırlıklı bir yer tuttuğu söylenebilir. 

- Öğrencilerin %37,9’unun Düz Lise mezunu, %20,5’inin Anadolu Otelcilik Turizm 

Meslek Lisesi ve sonrasında Endüstri Meslek, Anadolu Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunu 

olduğu belirlenmiştir.  

- Öğrencilerin üniversiteyi tercih ettikleri sıralamaya bakıldığında ilk sırada tercih 

edenlerin %25,6’sının olduğu görülmektedir.   

- Öğrencilerin okuyacakları bölüm ile ilgili çoğunluğunun bilgi sahibi olduğu tespit 

edilmiştir.  

- Öğrencilerin üniversiteleri tercih ettikleri sırada öncesinde yazdıkları üniversite ile ilgili 

bilgi sahibi olup olmadıkları sorulduğunda çoğunluğunun bilgi sahibi olmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin okuyacakları bölümü bilinçli olarak seçtikleri, ancak 

üniversitenin bulunduğu yer ve konum itibariyle ön araştırma yapmadıkları 

görülmektedir. Meslek yüksekokullarına Düz Lise mezunları dışında Meslek 

Liselerinden sınavsız geçiş hakkını kullanan öğrencilerin yaklaşık %45’lik bir dilim 

oluşturduğu dikkati çekmektedir. Lise döneminde sektörde stajyer olarak çalışmış 

öğrenciler, geldikleri Meslek Yüksekokullarında da kendilerini neyin beklediğinin az da 
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olsa bilincindedirler. Özellikle bu bilinç düzeyi staj sırasında çok daha iyi 

anlaşılmaktadır. Sektörün şartlarını bilip çalışmak isteyen Meslek Lisesi çıkışlı 

öğrencilerin üniversite dönemlerinde daha da başarılı bir grafik izledikleri 

gözlemlenmektedir.  

- Öğrencilerin kaldıkları yer açısından yoğunluğun %42’sinin ev, apart tarzı yerlerde, 

%42’sinin Kredi Yurtlar Kurumunda kaldıkları, okul masraflarını %52’si ailesinden 

karşıladığını, %24’ünün burs alarak ve çalışarak elde ettiği görülmektedir.  

- Öğrencilerin tercihlerini yaparken hangi faktörleri göz önünde bulundurduklarına 

bakıldığında; okulun turizm yöresinde olmasının öğrencilerin tercihlerini etkilemediğini 

göstermektedir. Öğrenciler, turizm mesleğini sevdikleri için bu tercihi yapmamışlardır. 

Yöreyi daha önce tanımadıkları görülmektedir. Web sayfasının tercihlerinde pek fazla 

etkisinin olmadığı söylenebilir. Ailesinin tercih yaparken etkisinin olmadığı ve bir 

başkasının tavsiye etmesinin üzerinde etkili olmadığı ifade edilebilir. Sadece tercih 

tablosunu doldurmak için tercih yapmadıklarını, “neresi olursa olsun” mantığını 

gütmediklerini belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin kariyer konusunda turizm eğitimi 

almadan önce turizm sektöründe kariyer yapacaklarına dair ön bir karar vermiş 

oldukları şeklinde değerlendirilebilir. Yapılan çalışmada öğrencilerin %83,2’sini turizm 

öğrencileri oluşturmakta ve bu bölümü seçerken turizm mesleğini sevdikleri için bu 

tercihi yapmadıkları sonucu dikkat çekmektedir. Başka bir çalışmada da, öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu (%68,5) geleceklerini turizm sektöründe görmesine karşın 

azımsanmayacak bir oranın(%26,0) da geleceklerini turizm sektöründe görmedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Duman, Tepeci ve Unur, 2006;52).  
- Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler incelendiğinde sadece “ yaş” değişkeni ile 

“ailemin isteği üzerine” tercihi arasında zayıf düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir.  

- “Yöreyi daha önce tanıdığım için” ve “web sayfasını inceleyerek” faktörleri ile “bölüm” 

değişkeni arasında istatistiksel olarak ilişki olduğu ancak bu ilişkinin ters yönlü olduğu 

anlaşılmaktadır. 

-  Öğrencinin “üniversiteyi tercih sırası” ile “turizm mesleğini sevdiğim” faktörü arasında da ilişki 

olduğu yine bu ilişki düzeyinin düşük olduğu dikkati çekmektedir.  Öğrencinin “mezun olduğu 

lise” ile üniversiteyi tercihinde etki eden faktörler arasında hiçbir ilişki olmadığı söylenebilir.  

- Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerle cinsiyetleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, öğrencilerin cinsiyetlerinin onların üniversite tercihlerinde etkili olmadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır.  
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- Sonuç olarak, öğrencilerin kişisel özelliklerinin onların üniversite tercihleri üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.    

 
Öğrencinin üniversite tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesinde altta yatan faktörlerin 

neler olduğunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, onların yanlış tercih yapmalarını engelleyecektir. 

Öğrenciler, ne kadar bilinçli şekilde tercihlerini yaparlarsa, gittikleri üniversitelerde de daha başarılı ve 

mutlu olurlar. Çünkü, birey istemediği bir bölümde ya da üniversitede okumak zorunda kalmayacak-

bırakılmayacaktır.  

Temel eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde, ailelerin bu konuda öğrencisinin yanında olması 

ve onun yetenek ve becerilerini iyi ölçmesi gerekir. Aksi takdirde öğrencinin yanlış tercihler yapması 

kaçınılmaz olacaktır.  

Korkut ve arkadaşlarının da belirttiği gibi, öğrencilerin üniversite tercihlerini daha sağlıklı 

yapabilmeleri için psikolojik danışmanların okullarda meslek/kariyer danışmanlık yaparken meslek 

seçimini etkileyen etmenler konusunda donanımlı olmaları verecekleri hizmetlere de yansıyacaktır. 

Psikolojik danışmanın değişen toplumsal yapı, iş dünyası, değişmekte olan cinsiyet rolleri, lise türlerinin 

üniversiteye giriş sınavındaki rolü ve gittikçe değişen meslek profilleri gibi ayrıntılardan haberdar olması 

öğrencinin seçim yapma sürecini etkileyen etmenlerden birisidir. Öğrencinin rehber ve danışmanının 

konuya hakim olması ve gelişmeleri yakından takip etmesi öğrencinin karşılaşabileceği olası sıkıntıları da 

önleyebilir.   

Öğrencilerin mezun olduktan sonra, kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için üniversitelerde 

öğrencilere verilen dersler kadar, öğrencilerin ilgi ve kişisel becerilerine uygun kariyer düşüncelerini 

belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak etkili bir kariyer planını üniversiteye hazırlık 

döneminde yapması sağlanmalıdır.  

Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, meslek seçimini etkileyen farklı bireysel değişkenlerin, 

farklı sosyal koşulların, sistemik olan farklı özelliklerin (sınav sistemi, işe yerleşme biçimleri, yasalar 

gibi) ve şansın mesleki seçim yapmadaki etkileri üzerine çalışılabilir. 
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ÖZET 

1970’lerin ikinci yarısında kendisini göstermeye başlayan öğretim liderliği, öğretimsel liderlik, 21. yüzyılda 
okul etkililiğini ortaya koyması açısından önemli bir liderlik türüdür. Daha çok öğretme, öğrenme ve eğitim 
programlarının yönetimini merkeze alan öğretimsel liderlik okul örgütlerinin rekabet ortamında varlıklarını devam 
ettirebilmeleri için okul yöneticisinin sahip olması gereken kaçınılmaz liderlik çeşididir. Türk eğitim sistemindeki 
yönetici yetiştirmedeki yeni yönelimler doğrultusunda üniversitelerin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek 
Lisans Programlarına önemli miktarda eğitim yöneticileri katılmaktadırlar. Yaşları değişkenlik gösteren, kendi 
mesleki kariyerleri için devam ettikleri bu program,  kendi kişisel öğrenmelerini sağlama doğrultusunda olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu çalışma “ lisansüstü eğitime devam eden okul yöneticilerinin, kendi okullarındaki öğretim 
liderliği görevlerini nasıl yapmaktadırlar?” sorusunun cevaplandırılmasını amaçlayan ön bir çalışmadır. Çalışmaya, 
2014/2015 bahar dönemi tezsiz yüksek lisans programına devam eden 45 okul yöneticisi katılmıştır. Fenomenolojik 
araştırma düzeninde veri toplama aracı olarak okul yöneticilerine yarı-yapılandırılmış sorular sorularak okuldaki 
deneyimlerinin aktarılması istenmiştir ve cevapların analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, okulun vizyonunu 
tanımlama, eğitim programını ve öğretimi yönetme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme kapsamında verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Öğretimsel Liderlik  

ABSTRACT 

Instructional leadership focusing on teaching, learning and curriculum management has been one of the 
most significant leadership styles in terms of revealing school effectiveness. Every principal should has this 
leadership style for the school to survive throughout this competitive market place. Various principals have been 
attending to the non-thesis master programs on School Management and Administration for their career 
development. In this study, it is aimed to find answer to the question “How do the principals attending to the non-
thesis master program reveal their instructional leadership style in their current schools?”. In this context, 45 
principals attending to the program in 2014/2015 spring semester, participated in this study. Semi-structured 
questions were asked in order to get their experiences during school life throughout phenomenological research 
type. Obtained data were given in the context of defining vision, managing curriculum, and providing positive 
learning climate.  

Keywords: Principals, instructional leadership   
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1. Giriş 

Okul yöneticisinin öğretim programlarını etkili bir şekilde uygulaması için etkili bir okul iklimi 

oluşturma ve öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine katkı sağlaması olarak tanımlanan 

liderlik çeşidi Türkçe’ye çevrildiğinde (instructional leadership) bazı kaynaklarda öğretimsel liderlik 

bazılarında da öğretim liderliği olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu çalışmada, kavram öğretimsel liderlik 

olarak alınmıştır. 1970’lerin sonlarında etkili okullar hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte popüler 

olmaya başlayan öğretimsel liderlik, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun bütün 

öğrencileri başarılı bir şekilde eğitmenin önemine vurgu yapmaktadır (Lezotte, 2001). Bu hareketin 

sonucunda etkili okulların en temel özelliklerinden birisi olarak okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 

rolü ön plana çıkmıştır (Edmonds, 1979; Edmonds & Frederikson, 1978; Karib ve Koksal, 1996Lezotte, 

2001; Madden, Lawson, & Sweet, 1976; Rosenholtz, 1985; Sammons, Hillman, & Mortimore, 1995; 

Weber, 1971). Etkili liderlik çeşitlerinden birisi olarak da tanımlanan öğretimsel liderlik, 1980’li yıllardan 

itibaren öğretim ve programın kontrol ve koordine edilmesine dayanmaktadır. Genel olarak öğretim 

liderliği, okul müdürü, öğretmen ve denetçilerin, okulla ilgili bireyleri ve durumları etkilemekte 

kullandıkları güç ve davranışları ifade etmektedir (Şişman,2012). Öğretimsel liderlik, yönetimsel açıdan 

incelendiğinde öğretmenlere yardım görevi olarak tanımlanabilir (Blase&Blase, 2000). Öğretimsel 

liderliğin boyutlarını araştırmacılar farklı boyutlarda ele almışlardır. Bunlardan,  Smith ve Andrews 

(1989) öğretimsel liderliğin davranış boyutları dört boyutta sınıflandırmaktadırlar. (i)okulun akademik 

hedeflerini başarabilmesi için gerekli kaynakları sağlamak, (ii)müfredat ve öğretim metotları hakkında 

bilgiye sahip olmak böylelikle öğretmenler kendi öğretimsel aktivitelerini geliştirmede okul yöneticisi ile 

etkileşimde olmasını sağlamak, (iii)birebir, küçük gruplar ve büyük gruplarla iletişim becerilerinde güçlü 

olmak, (iv)okulun hem psikolojik ve hem de felsefi boyutuna katkı sağlayacak personel, öğrenci ve veli 

hakkında vizyon geliştirmek. Diğer taraftan, Gümüşeli (1996) öğretim liderinin davranış boyutlarını dört 

aşamada gerçekleştiğini belirtmektedir. (i)öğretmen, öğrenci, öğrenci ve ailelerin birlikte çalışabilecekleri 

bir örgüt ikliminden bahsetmektedir, (ii) öğretim lideri amaç hissi olan, eğitim süreçleri ve öğrenme 

kuramları konusunda derinlemesine bilgi sahibi, risk üstlenen, insanlık becerileri yeterli, sınırsız enerjiye 

sahip olan kişidir, (iii) öğretim lideri daha fazla öğretme hırsına ve okul vizyonuna sahip kişidir, (iv) 

öğretim lideri, sürekli olarak tüm öğrencilerin öğrenebileceği bir okul ve öğretimi nasıl organize 

edeceğini düşünen kişidir. Son olarak Hallinger ve Murphy (1986) öğretim liderini, eğitim programı, 

akademik başarı ve öğretim süreci ile ilgili etkinlikleri merkeze alan, okullara özgü bir liderlik 

yaklaşımıdır ve okulun vizyonunu tanımlama, eğitim programını ve öğretimi yönetme, olumlu öğrenme 

iklimi geliştirme gibi üç temel boyuttan meydana geldiğini ileri sürmektedirler. Bu çalışmada Hallinger 

ve Murphy’nin öğretimsel liderlik boyutları temel alınmıştır. 

 
 

Okulun Vizyonunu Tanımlama  
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Öğretimsel liderliğin birinci boyutu, öğretimin ve okulda daha güçlü değerleri öne çıkartan bir 

vizyonun geliştirilmesidir. Okulun vizyonu ise öğrenciler için daha kaliteli ve nitelikli bir eğitim 

vermektir. Öğretimsel liderlikte okulun tümüyle öğretime yönelik ve üretken bir çevre olarak 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  

Eğitim Programı ve Öğretimi Yönetme  

Öğretimsel liderliğin ikinci boyutu öğretimin geliştirilmesidir. Eğitimsel liderliğe uygun olarak 

geliştirilen bir liderlik biçimidir. Öğretimsel lider rolündeki okul yöneticisi öğrenciler için daha kaliteli ve 

nitelikli bir eğitim verebilmek için yeni stratejiler geliştirir. Öğretimsel liderlikte okulun tümüyle 

öğretime yönelik ve üretken bir çevre olarak düzenlenmesi amaçlanmakta ve diğer liderlik biçimlerinden 

farklı olarak okul yöneticisine, öğretmenin öğretimsel davranışlarına müdahale etme gücünü vermektedir. 

Öğretimsel lider rolündeki bir okul yöneticisi eğitim programlarının geliştirilmesi için öğretmenlerle 

planlamadan karar alma ve uygulama sürecine kadar işbirliğinde bulunması ve eğitim ve öğretimin 

güçlendirilmesi için çaba sarf etmesi anlamına gelmektedir. Diğer liderlik biçimlerinden farklı olarak okul 

yöneticisine, öğretmenin öğretimsel davranışlarına müdahale etme gücünü vermektedir. Bu anlamda 

öğretimsel lider rolündeki okul yöneticisi, eğitim programlarının hazırlanması, uygun öğretim 

teknolojileri ve yöntemlerinin seçimi, çocuk ve ergenlik psikolojisi gibi öğretimi doğrudan etkileyen 

konularda öğretmenlere liderlik yapmaya çalışan kişidir (Ergun, 2013). 

Olumlu Öğrenme İklimi Geliştirme 

Okuldaki olumlu öğrenme iklimi çalışanlarına ortak kimlik ve aidiyet duygusunu kazandırır, 

kaynaşmayı ve bütünleşmeyi sağlar, örgüt vizyonunun gerçekleştirilmesi kolaylaşır, örgüt sorunlarının 

çözümünü kolaylaştırır, verimliliği ve etkililiği sağlar, çalışma yaşamına anlam katar (Celep, 2000). 

Olumlu örgüt iklimi oluşturmak, çalışanların iş doyumu ve motivasyonlarıyla birlikte insan ilişkilerine de 

önem veren bir yöneticinin gerçekleştirebileceği bir görevdir. Yöneticilerin iletişimi etkin bir şekilde 

kullanmalarının olumlu örgüt iklimine katkısı büyüktür. Ayrıca olumlu örgüt iklimi oluşturmanın iyi bir 

iletişimin sağlanmasıyla birlikte örgüt içi çatışmaların yönetiminde de önemli bir yeri vardır. Olumlu 

örgüt ikliminin oluşturulduğu örgütlerde çatışmalar genellikle çok büyük sorunlardan kaynaklanmamakta 

ve çözümü de çok zor olmamaktadır. Çalışanların ve yöneticilerin arasındaki olumlu ilişkiler 

çatışmalardan yarar sağlanmasını kolaylaştırmakta ve herkesin anlaşmaya gönüllü olmasına ve yanlış 

anlamaların azalmasına katkı sağlamaktadır (Ağaoğlu, 2008). Şişman’a göre (2012) öğretmenlerin 

mesleki gelişimine dönük etkinlikler, okul içinde ya da dışında bazı hizmet içi eğitim çalışmalarına 

katılma, okulda düzenlenecek konferans, seminer gibi etkinlikler biçiminde gerçekleştirilebileceği gibi 

kendilerini ilgilendiren bazı konulardaki eğitim fırsatlarından öğretmenleri haberdar etme biçiminde de 

olabilir.  
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Bu çalışmada, okulun vizyonunu tanımlama, eğitim programı ve öğretimi yönetme ve olumlu 

öğrenme iklimi geliştirme olarak yukarıda tanımlanan öğretimsel liderlik boyutlarını okul yöneticileri 

kendi okullarında nasıl sergilemektedirler? sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu çerçevede, çalışma okul 

yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarını incelemede ön bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Elde 

edilecek veriler doğrultusunda ortaya çıkan problemlerin bundan sonraki çalışmalara temel oluşturması 

planlanmaktadır.  

2.YÖNTEM 

Çalışmada nitel bir çalışma yaklaşımı olan fenomenolojik araştırma yapılmıştır. Bu yaklaşımda 

fenomenolojik araştırma düzeninde önemli gerçek insanların o gerçeği kabul algılamasına bağlıdır 

(Taylor ve Bogdan, 1998). Bu araştırma düzeni genel itibariyle en düşük seviye yapılandırma fakat en 

yüksek seviyede derinliği içermektedir (Lester, 1999).  Diğer bir değişle,  araştırmacı katılımcının kişisel 

tecrübeleri ile ilgilenmekte, bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Bu 

bağlamda genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak önemlidir (Akturan ve Esen, 2008).  

2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmaya 2014/2015 bahar döneminde eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans 

programına devam eden yaşları 30-45 arası değişen 28’i erkek 17’si kadın olmak üzere toplam 45 okul 

yönetici katılmıştır. Görev süreleri 7-25 yıl arasında değişmektedir. 

2.2. Verilerin Toplanması 

Fenomenoloji çalışmaların temelinde derinlemesine bilgi alabilmek için çalışma grubuyla etkili 

birliktelikler ve sıcak bir hava oluşturmak çalışmanın güvenirliliği açısından önemlidir (Taylor ve 

Bogdan, 1998).  Bu çalışmanın veri toplama süreci dört aşamadan oluşmaktadır. 

(i)Bakış açısı belirleme: Ders sırasında okul yöneticilerine kendi deneyimlerini anlatabilecekleri 

fırsatlar verilmiştir. Böylelikle ders sıcak bir ortamda işlenmiştir. Dönem boyunca ders sürecinde 

anlatılan deneyimler doğrultusunda okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik bakış açıları belirlenmeye 

çalışılmıştır. .     

(ii)Soruları belirleme: Bu çerçevede, çalışma için sorulacak sorular belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yarı-yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış anketler katılımcıların kendi kişisel ve profesyonel 

anlayışlarını aktarmalarını daha esnek bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır  (Blase, 1986).  

(iii)Grup görüşmesinin yapılması: Dönemin bitmesine üç hafta kala aşağıda belirtilen sorular 

fakültede ortalama 30 dakikalık süre içerisinde grup tartışması şeklinde sorulmuştur. Alınan cevaplar, 

tartışma sonrasında araştırmacı tarafından not edilmiştir.   
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Bu çerçevede kendilerine araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu dağıtılmıştır. 

Ayrıca açık uçlu sorular sorulmuştur: (1) Okulunuzun öğretime yönelik vizyonu nedir? (2)Öğretmenleri 

denetlerken ve değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? (3)Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 

sağlamada okulunuzda neler yapılmaktadır?  

(iv)Odak grupla görüşme: Alınan cevapların niteliğine göre sonrasında, gönüllü olan 9 okul 

yöneticisi ile daha detaylı sorularla deneyimleri hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Verilerin 

toplanmasından analiz edilip sonuçlara ulaşılmasına kadar birbiriyle bağlantılı ve tutarlı bir süreç takip 

edilmiştir.  

2.3. Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinde araştırmacı bir uzmandan destek alarak bağımsız bir şekilde 

görüşmeyi detaylı olarak okuyup bağımsız birer kavramlar listesi oluşturmuştur (Miles ve Huberman, 

1994). Bu kavramlar genel itibariyle okul yöneticilerinin vizyon oluşturma ile ilgili neler yaptıkları, 

eğitim programı ve öğretimi yönetimi hakkında görüşleri ve olumlu öğrenme ikliminden ne anladıkları ve 

neler yapmak istedikleri, neleri önceledikleri gibi olay anlatımlarını içermektedir. Sonrasında, bu 

kavramlar üzerinden diğer görüşmeler de incelenmiş ve görüşmelerde bir öncekinden farklı kavramlar 

bulunmaya çalışılmıştır. Sonrasında araştırmacı uzmanla bir araya gelerek buldukları kavramlar üzerinde  

%100 görüş birliğine varıncaya kadar karşılaştırma ve inceleme yapmışlardır. Son olarak araştırmanın ana 

ve alt temaları konusunda görüş birliğine varılmıştır (Hatch, 2002). Katılımcıların isimleri erkek (E1) ve 

kadın katılımcılar (K1) olarak kodlanmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

(i) Okulun Visyonunu Tanımlama  

Çalışmada ilk olarak okul yöneticilerinin vizyon algısını öğrenebilmek amacıyla “okulunuzun 

öğretime yönelik vizyonu var mıdır? Tanımlayınız şeklindeki soruya tamamı “elbette okulumuzun 

vizyonu” vardır şeklinde cevap verdiler. Vizyonu tanımlarken sorun yaşamadıklarını ama uygulamanın 

zor yönlerinin olduğunu ifade ettiler. Bu zorlukları: “evrak takibi”, “fazla iş yükü”, “birlikteliğin 

olmaması” olarak ifade ettiler.       

Evrak takibi: 

E:1“Okulun vizyonu olmazsa olmazdır. Tabii ki vizyonumuz var…ama uygulaması her zaman 

yapılamıyor. Çok fazla evrak takibi var…İlçe Milli Eğitim bunları bizden istiyor.” 

İş yükü:  
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E2:“Vizyon mu? Tabi ki oluşturmamız gereken vizyonumuz var. Okulumuzu her anlamda 

geliştirmek. Fakat, bu vizyonu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil…Çok fazla iş yükümüz var.”   

Birlikteliğin olmaması: 

E:3“Okulun vizyonunu gerçekleştirmek için bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bu birliktelik olmadıktan 

sonra çok zor. Evet, vizyonumuz eğitilmiş bireyleri topluma kazandırabilmek.” 

E:4Okulun vizyonu okul müdürünün okulu geliştirme startejisi açısından önemli bir faktör. Fakat 

bizim doldurmamız gereken ve takibini yapmamız gereken ilçe milli eğitimin istediği o kadar evrak var 

ki…vizyonu tanımlamasak bile vizyon merkezli bir yönetimi yapamamaktayız.  

Okul vizyonu kavram olarak okulun ileriye doğru geliştirilmesi ve iyileştirilmesi doğrultusunda 

ortaya konan hedeflerdir. Daha çok içsel geliştirmeyi ifade eden kavram, yukarıdaki ifadelerden de 

anlaşılacağı gibi okula dışarıdan gelen talepler okulun kendi içerisinde belirlediği vizyonunu 

gerçekleştirmesini zorlaştırmaktadır. Bu durumda da, uygulaması olmayan temelin çok da gerçekçi 

olmadığı ortaya çıkmaktadır.   

(ii)Eğitim Programı ve Öğretimi Yönetme 

Okul yöneticilerinin eğitim programının onlar için ne ifade ettiğini belirleyebilmek amacıyla 

öğretmenleri denetleme ve değerlendirmede ne tür bir yol izledikleri sorulmuştur. Okul yöneticileri 

öğretmenlerin değerlendirmesini yapmak için sınıfta ders işlenişi sırasında ders gözlemleyip öğretmenin 

sınıftaki eğitim-öğretim ortamını denetleyebiliyor olmaları okuldaki eğitim-öğretimi yönetme konusunda 

sorumlu olduklarını dile getirmektedirler. Fakat bu sorumluluklarını yaparken çeşitli zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Bunlardan birincisi, güç dengesidir. Öğretmen sınıf içerisinde gücü kendisinde 

bulundurmak istediğinden dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye direnç göstermektedir. Özellikle de 

müdür değerlendirmesini yaptığı öğretmenin uzmanlık alanından değilse müdürün öğretmeni olumsuz 

değerlendirmesi bir çatışma ortamı çıkmasına neden olmaktadır.  

Ders izleme 

E1:“Öğretimi gerçekten öğrencilerin anlayacağı seviye değildi. Benim uzmanlık alanım 

bilgisayar. Az da olsa anlıyorum matematikten…Bu şekilde verimli olmayacağını bildirdim matematik 

öğretmenine. Ama aldığım tepki sonucunda bir daha o öğretmenin dersine girip değerlendirmekten 

çekindim. Öğretmenin öğretim şekline müdahale gerçekten çok zor!” 

E7:“Ben şöyle tanımlıyorum öğretmenleri: Öğretmen eğitim değil, öğretim yapmaktadır. Bu 

çerçevede, güç bende olsun, benim gücüm olsun, benim ideolojim olsun istiyor öğretmen. Daha da ötesi 

bunları düşünmekten öğretim de yapamıyor.” 
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Bu durumda, ders değerlendirmesini neden olumsuz vermiyorsunuz? 

E1:“Ekmeği ile oynamamak için aday öğretmenlikten geçirme…halihazırdaki öğretmenlerin de 

ekmeği ile oynamama strateji olarak benimsenmektedir.”  

E2: Bu biraz zor. Karşımıza sendikalar çıkıyor. Daha fazla kişisel problemlerle uğraşmak zorunda 

kalıyoruz. Görmemezlikten gelme işin akışını sağlıyor…” 

Rehberlik 

E:2“Müdürün her hangi bir şekilde rehberlik  yapmasına izin vermiyor. Veliden bir şikayet 

geldiğinde: sen bir dur, sen benimde veli-öğrenci ağzı ile konuşuyorsun. Bir de beni dinle şeklinde cevap 

veriliyor…” 

E:3“Biz rehberlik olarak olumsuzlukları önlemeye çalışıyoruz. En basiti cep telefonu…derste 

sırasında en azından cep telefonu kullanmamayı sağlayabiliyoruz…” 

Sınav sonuçlarını değerlendirme 

E6:“İlçe milli eğitim müdürlüğü ancak Türkiye’de dereceye öğrenci sokan okullara ödüllendirme 

yapıyor. Genel itibariyle süreç içerisinde bir okul başarı oranını kademeli olarak arttırmasında herhangi 

bir ödüllendirmeye gitmiyor. Örneğin 10 soruda 1 soru doğru çıkartan okul sonrasında ücretsiz kurslarla 

bunu 4 soru doğruya çıkarmanın bir ödüllendirilmesi yapılmamaktadır.  

 K2:“Bizde önemi olan dosya ve evrakların düzenli olmasıdır. Daha doğrusu düzgün bir arşiv 

oluşturmak en önemlisidir. Bu da haliyle vakit alıyor. Yani, değerlendirmeye vakit yok.” 

K1: “Biz bu derste kalite için sürekli iyileştirme dedik…ama bizim yaptıklarımızda iyileştirme 

için vakit kalmıyor. Sorun tespitinden öteye geçemiyoruz, maalesef…” 

Eğitim programı ve öğretimi yönetme konusunda okul yöneticileri çok da vakit 

bulamadıklarından bahsediyorlar. Vakit bulduklarında da problemle karşılaştıklarında daha büyük 

problemlerle karşılaşmamak için problem çözme, geliştirme, iyileştirme gibi lider yöneticinin yapması 

gereken görevlerin yerini mazeretlere bırakmaktadır.  

(iii)Olumlu Öğrenme İklimi Geliştirme 

Öğrenmenin gerçekleşmesi rol model olma ve deneyim kazandırma şeklinde gerçekleştiğini ifade 

etmektedirler. “Ağaç yaşken eğilir” atasözü doğrultusunda okul yöneticileri öğrencilerle ilgili olumlu 

öğrenme iklimi oluşturmada başarılı olduklarını; fakat aynı başarıyı öğretmenlerle gösteremediklerini 
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aşağıdaki ifadelerle dile getirmektedirler. Özellikle öğrencilerin gözünün yöneticiler üzerinde olduğu 

üzerinde durmaktadırlar. 

Rol Model 

E2:“Rol model olmak çok önemli. Sınıfa girdiğimde bir okul müdürü olarak yerden kağıdı alıp 

çöpe attığım zaman öğrenci bunu görüyor. Ve tekrar beni gördüğünde yerde kağıt varsa 10 öğrenci birden  

kağıdı yerden almak için hareket geçiyor…” 

E4: “Şu da bir gerçek, öğretmenler de yöneticileri gözlemleyerek okulun iklimini 

öğrenmektedirler. Ben yönetici olarak okula erkenden gelirim.  Öğretmenin de vaktinde okulda 

bulunması konusunda titiz bir insanım. Benden önceki müdür için bu önemli değilmiş. Okulda bu durumu 

görünce şaşırdım, değiştirmem vakit aldı. Ama öğretmenlerimiz de uyum sağladı.” 

Bunu nasıl başardınız sorusuna verdiği yanıt: 

E4: “İlkinde telefonla aradım. Şaşırdılar…Sonra toplantı yaptım ve beklentilerimi dile 

getirdim…Zamanla arkadaşlar uyum sağladı…”  

Deneyimler 

E3:“Öğrenci yaşayarak öğreniyor, bence…benim okulumda tuvaletlerde mutlaka tuvalet kağıdı 

bulunur… tuvalet kağıtlarını kutulara koyuyoruz ve öğrenci çektikçe teker teker alabiliyor…müdür olarak 

ilk başladığımda yoktu…öğrenciler daha önce hiç kullanmadıkları tuvalet kağıdını kullanmaya 

başladıklarında, ilk bir hafta çok fazla tüketildi. Ama haftalar geçtikçe, tüketim normalleşti. Dolayısıyla 

öğrenme başladı. Öğrencilere bu öğrenme ortamlarını oluşturmak için gayret etmeliyiz…” 

K3:“Deneyimler olmadan öğrenme gerçekleşmez…ben de bunu öğrencilerin kitap okumaları için 

kitaplıkların bazılarını koridorların aralarına yerleştirdim. İlkte bir kargaşa oldu…Fakat sonrasında 

öğrenciler oraya gidip kitaplara göz atmaya başladılar…Öğrenme deneyimlerini çocuklara 

yaşatmalıyız…” 

E5:“Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili olanaklara genel itibariyle kapalılar. Tabii bunun 

çeşitli nedenleri olabilir. Çoğunlukla da hayat şartları olarak ifade ediyorlar…fakat okuldan beklentileri 

karşılanmazsa olumsuz ortam oluşmasına neden oluyor. Bunu engellemek için yönetici olarak çalışma 

şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor. Örneğin,  

-beni mesai saatleri dışında okula gelmem konusunda ısrarcı olmayın..çocuklarım var… 

-haftanın 3,5 günü gelecek şekilde ders programımı ayarlayın. Seminerlere katılmam zor. 
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-seminerlere katılmam işim var ya da çok yoruldum gibi mazeretler…” 

Okul yöneticileri olumlu öğrenme iklimi oluşturmada öğrenciler üzerinde başarılı olduklarını 

fakat öğretmenlerle ilgili bazı zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Halbuki okul yöneticisi olumlu 

iklim oluşturmada öğretmenler üzerinde etkili olması beklenmektedir. Eğer kendisini öğretimsel lider 

olarak tanımlıyorsa bu liderlik özelliklerini öğretmenler üzerinde zenginleştirmesi beklemektedir. Rol 

model ve deneyimler öğretmen üzerinden etkili olması durumunda okul yöneticisinin öğretimsel liderlik 

özelliğinden bahsedebiliriz. E3 ve K3 okul yöneticileri öğrenci üzerinden örnekler verirken, E5 öğretmen 

üzerinde örnekler vermiştir. Özellikle de öğretmenlerin taleplerini okulda olumlu öğrenme iklimi 

oluşturmada bir mazeret olarak sunmaktadır. Oysa ki, öğretimsel liderden beklenen vizyonu çerçevesinde 

problem çözme ve iyileştirme odaklı olmasıdır.  

4. SONUÇ 

Yönetim planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma şeklinde bir döngüden oluşmaktadır. 

Bu aşamalar hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve okul yöneticisi bunları organize etmek ile görevlidir. Bu 

çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan birinci sonuç, okul yöneticilerinin uygulama 

aşamasını denetleme özelliklerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Halbuki, okul yönetiminde 

uygulama aşamasının denetlenmesi birinci aşama değildir. Öğretmenler, kendi ders uygulamalarının 

denetlenmesinden önce öğretim programının planlanması aşamasında okul yöneticisinin rehberlik etmesi 

öğretimsel liderliğin başlıca özelliklerinden birisidir. En son aşama önlem alındıktan sonra tekrar 

planlama süreci ile aşamalar devam ederek yönetimin sürdürülebilir olması gerekmektedir. Öğretimsel 

liderlik, okul yöneticisinin öğretim programını yönetimindeki yeterliliği olarak tanımlanırken, okul 

yöneticileri öğretmenler üzerinden mazeretler sunarak kendilerini bir liderin sahip olması gereken 

özellikler üzerinden soğulamamaktadırlar.  

Bu çalışmada, ortaya çıkan bir diğer sonuç da okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik algıları 

öğretmen üzerinden değil, öğrenci üzerinden gerçekleşmesidir.  Lider olarak okul yöneticileri 

öğretmenlere nüfus edememekte, kendi liderliğini öğrenci üzerinden tanımlamaktadır. Halbuki lider okul 

yöneticileri çalışanların iş doyumunu sağlayabilen, elindeki yetkileri olumlu ortam yaratarak kullanabilen, 

iletişimi güçlü şeklinde tanımlanmaktadır (Edmonds, 1979; Hallinger ve Murphy, 1986; Griffin, 1993; 

Fullan, 2002).   

Bu çalışma okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının incelenmesi konusunda ön bir 

çalışma olmuş ve çeşitli soruları ortaya çıkarmıştır.  Okul yöneticilerinin liderlik algıları nedir? Herhangi 

bir kavram yanılgısı yaşıyorlar mı? Liderlik düşüncesi ile öğretimsel liderlik uygulamaları arasında ne tür 

bir bağ vardır? Bu sorular çerçevesinde yapılacak çalışmaların alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada farklı eğitim düzeyindeki meslekler içsel getiri oranına göre incelenmiş, yükseköğretim için 
yatırım yapmanın getiri sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığında göreve 
başlayan lisans mezunu subaylar ile önlisans mezunu astsubayların kazançları ve maliyetleri incelenmiştir. 
Hesaplamalarda 2014 verileri kullanılmıştır. Kazançlar; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’nun 
aylıklarla ilgili cetvelleri kullanılarak hesaplanmıştır. Subay ve astsubayların ek gelir elde etmedikleri varsayılarak, 
net maaşları üzerinden kazançları değerlendirilmiştir. Maliyetler; doğrudan ve dolaylı maliyetler olmak üzere iki 
kategoride incelenmiştir. İçsel getiri oranı; kazanç ve maliyetler kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç bölümünde ise; 
içsel getiri oranının, 2014 Merkez Bankası faiz oranına göre karşılaştırılması yapılmış ve içsel getiri oranının faiz 
oranından yüksek olduğu hesaplanmıştır. Araştırmada bir üst eğitim kademesine yapılan yatırımın getirisinin olduğu 
genel sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, İçsel Getiri Oranı, Fayda-Maliyet Analizi. 

ABSTRACT 

In this study, jobs which are different educational attainment examined according to internal rate of return, 
it is researced whether it has a return to invest for tertiary education or not. In this extent, officer graduated form 
bachelaors degree and NCO (Non-commissioned officer) graduated fron associate degree and started to work in 
Ministery of National Defence are analyzed according to their earnins and costs. 2014 datas are used in calculations. 
Earnings are calculated according to Turkish Armed Forces Staff Law’s,which is numbered as 926, salary schedules. 
Assuming that officers and NCO’s don’t have extra income, their earnings are assessed according to their basic 
wages. Costs are analyzded in two categories as direct costs and indirect costs. Internal rate of return is calculated by 
using earnings and costs. At final chapter,  internal rate of return is conpared to 2014 Central Bank rate of interest 
and is calculated internal rate of return is higher than rate of intereset. In this research, investment to more higher 
educational attainment has a yield is a general outcome. 

Keyword: Tertiary Education, İnternal Rate of Return, Cost-Benefit Analysis. 

 

 

1. GİRİŞ:  

Dünyamızdaki değişimin çok hızlı olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu 

değişimin farklı disiplinleri vardır. Bu disiplinlerden bir tanesi de eğitimdir. Eğitimdeki hızlı değişimin 

temelinde de insanların kendini yenileme ve geliştirme çabası yatmaktadır. İnsanların okullarda geçirdiği 

mailto:aebaris@gmail.com
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zamanlarda büyük artışlar olmuştur. Dünya genelinde 2013 yılı itibarıyla; bir insanın okulda geçirdiği 

süre 7,7 yıldır. Ancak zorunlu eğitim dikkate alındığında okula yeni başlayacakların okulda geçireceği 

süre 12,2 yıl olacağı değerlendirilmektedir. (UNDP, 2014). Türkiye’de de durum Dünya’dakine 

benzemektedir. 2012 yılı itibarıyla; bir insanın okulda geçirdiği süre 7,6 yıldır. Zorunlu eğitim dikkate 

alındığında ise, yeni okula başlayanların okulda geçireceği süre 14,4 yıl olacağı değerlendirilmektedir. 

(UNDP, 2014). 

Okulda kalınan sürelerin artmasıyla, insanların mezun oldukları eğitim kademelerinde de artış 

olacağı değerlendirilmektedir. Mezun olunan eğitim kademeleri ise bireysel ve toplumsal getirilerde 

farklılıklar oluşturacaktır. İlk ve ortaöğretim kademelerinde toplumsal, yükseköğretim kademesinde de 

bireysel getirilerin öne çıktığına dair sonuçlar bulunmuştur. (Woodhall, 1987; Blau, 1996). Bu itibarla; 

eğitime yapılan yatırımlar arttıkça, bireysel ve toplumsal getiriler artacaktır. (Psacharopoulos and 

Woodhall, 1985; Fernandez and Rogerson, 1995; Psacharopoulos and Papakonstantinou, 2005).) 

Bu çalışmanın amacı; içsel getiri oranına göre farklı eğitim düzeyindeki meslekler için yatırım 

yapmanın getiri sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığında göreve 

başlayan lisans mezunu subaylar ve ön lisans mezunu astsubayların kazançları ve maliyetleri 

incelenmiştir.  

Bu araştırmanın problem cümlesi; lisans ve ön lisans eğitim kademelerinin bireysel getirisinde 

farklılık var mıdır, sorusudur. 

2. YÖNTEM: 

Bu çalışmada alanyazın taraması ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Alanyazın 

taraması için Fraenkel ve Wallen’in de (2006) belirttiği gibi, birincil ve ikincil kaynaklar incelenmiştir. 

Doküman incelemesinde ise temel amaç; araştırması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırmada tarama modeli kullanıldığından, evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. 

Hesaplamalarda 2014 verileri kullanılmıştır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa 

göre subaylar en az dört yıllık fakültelerden, astsubaylar ise en az iki yıllık meslek yüksekokullarından 

mezun olmaktadır. Bu doğrultuda; subaylar için lisans ve astsubaylar için ön lisans eğitim kademesinden 

mezun oldukları değerlendirilerek, kazanç ve maliyetleri hesaplanmıştır. 

Kazançlar; 926 sayılı kanunların aylıklarla ilgili cetvelleri kullanılarak hesaplanmıştır. Subay ve 

astsubay karargâhta çalıştıkları ve herhangi bir ek gelir elde etmedikleri; yaş sınırlaması, zorunlu veya 

kadrosuzluktan emeklilik, vb. durumların olmayacağı varsayılarak, net maaşları üzerinden kazançları 

değerlendirilmiştir.  
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Bu araştırma mesleğe yeni başlayan personelin net maaşı üzerinden hesaplamış ve herhangi bir 

maaş atışı olmadığı varsayılmıştır. 

Maliyetler; doğrudan ve dolaylı maliyetler olmak üzere iki kategoride incelenmiştir.  

Kazanç ve maliyetlerde elde edilen küsuratlı sayılar, tam sayıya yuvarlanmıştır. 

İçsel getiri oranı (r); kazanç ve maliyet verileri kullanılarak hesaplanmıştır (Cohn, 1979; 

Akalın,1980). 

0=           [Toplam Bireysel Getiri / (1+r)]t – (Toplam Bireysel Maliyet) 

Eğitim kademesinin getirisini (p); içsel getiri oranı (r) ile yatırım getiri oranıyla (i) hesaplanmıştır 

(Ataç,1978).  

P = i / r 

2014 yılı ağustos ayında Merkez Bankasının borç alma faiz oranı % 7,5, borç verme faiz oranı % 

11,25’tir. Yatırım getiri oranı olarak Merkez Bankasının borç verme faiz oranı kullanılmıştır. 

3. BULGULAR ve YORUM: 

3.1. Kazançlar:  

Kazançlar; 926 sayılı TSK Personel Kanunun aylıklarla ilgili cetvelleri kullanılarak 

hesaplanmıştır. 2014 yılında göreve başlayan subay ve astsubayların Ağustos ayı net maaşları esas 

alınmıştır. Personelin 40 yıl çalışacağı ve maaşlarında herhangi bir değişme olmayacağı varsayılmıştır.  

a. Bir astsubayın 2014 yılındaki net maaşı  2441’dir. Bireysel kazancı (KASTSB); 

(KASTSB) = Ön lisans mezunu astsubayın net maaşı X 12 ay X 40 yıl 

KASTSB = 2441 x 12 x 40 = 1171680 

b. Bir subayın 2014 yılındaki net maaşı  2973’dür. Bireysel kazancı (KSB); 

(KSB) = Lisans mezunu subayın net maaşı X 12 ay X 40 yıl 

KSB =  2973 x 12 x 40 = 1427040 

Lisans mezunu subayın, ön lisans mezunu astsubaya göre bireysel getirisi tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Bireysel Getiriler: Subay – Astsubay Örneği. 

Sıra Nu. Yıllar Subayın Net Maaşı Astsubayın Net Maaşı Bireysel Getiriler 

1. 2015 35676 29292 6384 

2. 2016 71352 58584 12768 

3. 2017 107028 87876 19152 

Σ 

Σ 

Σ 

60 

62 

T=20 

T=22 
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4. 2018 142704 117168 25536 

5. 2019 178380 146460 31920 

6. 2020 214056 175752 38304 

7. 2021 249732 205044 44688 

8. 2022 285408 234336 51072 

9. 2023 321084 263628 57456 

10. 2024 356760 292920 63840 

11. 2025 392436 322212 70224 

12. 2026 428112 351504 76608 

13. 2027 463788 380796 82992 

14. 2028 499464 410088 89376 

15. 2029 535140 439380 95760 

16. 2030 570816 468672 102144 

17. 2031 606492 497964 108528 

18. 2032 642168 527256 114912 

19. 2033 677844 556548 121296 

20. 2034 713520 585840 127680 

21. 2035 749196 615132 134064 

22. 2036 784872 644424 140448 

23. 2037 820548 673716 146832 

24. 2038 856224 703008 153216 

25. 2039 891900 732300 159600 

26. 2040 927576 761592 165984 

27. 2041 963252 790884 172368 

28. 2042 998928 820176 178752 

29. 2043 1034604 849468 185136 

30. 2044 1070280 878760 191520 

31. 2045 1105956 908052 197904 

32. 2046 1141632 937344 204288 

33. 2047 1177308 966636 210672 

34. 2048 1212984 995928 217056 

35. 2049 1248660 1025220 223440 

36. 2050 1284336 1054512 229824 

37. 2051 1320012 1083804 236208 

38. 2052 1355688 1113096 242592 

39. 2053 1391364 1142388 248976 

40. 2054 1427040 1171680 255360 

 

3.2. Maliyetler: 

Doğrudan ve dolaylı maliyetler başlıkları altında incelenen maliyetlerde, iki yıllık süreler 

içerisinde maaşların değişmediği varsayılmıştır. Subay kaynağı olan harp okulları, fakülteler veya 

yüksekokullar ile astsubay kaynağı olan meslek yüksek okullarına yükseköğretim sınavları 
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(yükseköğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavı) sonucunda yerleşen öğrenciler değerlendirmeye 

alınmıştır. 

3.2.1. Doğrudan Maliyetler (M1): 

Doğrudan özel maliyetler hesabında; öğrencilere verilen burs miktarları (Psacharopoulos ve 

Papakonstantinou, 2005), yükseköğretim sınavları için yaptıkları harcamalar, ders kitapları, katkı payı, 

barınma, yemek ve ulaşım harcamaları (Türkmen, 2009) ile ilgili veriler dikkate alınarak hesaplanır. 

Ancak; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve 

Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik (1977) ve Astsubay Meslek Yüksek 

Okulları Yönetmeliği (2003) gereğince askeri öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları, 

genel öğretim ve eğitim, döşeme-demirbaş masrafları yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde devlet 

tarafından karşılanır. Bu itibarla subay veya astsubay olacak askeri öğrencilerin, yükseköğretim sınavları 

için yaptıkları masraflar dışında doğrudan maliyetleri olmayacaktır.   

Köprülü (2012), lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğretim sınavları için 1700 ile 5600 ABD 

Doları arasında masraf yaptıklarını belirtmiştir. Bir öğrencinin yükseköğretim sınavlarına hazırlık 

masrafı, 1700 ve 5600 rakamlarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır. (3650 ABD Doları). Merkez 

bankası verilerine göre, 2014 ağustos ayında ABD Doları 2,16 Türk Lirasına eşdeğerdir (TCMB, 2014).  

Bir öğrencinin 2014 yılındaki yükseköğretime hazırlık masrafı (MYHM); 

MYHM; 3650 X 2,16 = 7884 

Subay ve astsubaylar için doğrudan maliyet, sadece yükseköğretime hazırlık masrafı olduğundan;  

Doğrudan Maliyet (M1) = 7884’dür. 

Ancak bu masraf hem subay hem de astsubaylar için geçerli olacağından, doğrudan maliyetin 

olmadığı varsayılmıştır. 

3.2.2. Dolaylı Maliyetler (M2):  

Subay olmayı tercih eden öğrenci, ön lisans mezunu astsubayın alacağı iki yıllık maaştan 

vazgeçmiş varsayılmıştır. Astsubayın iki yıllık maaşı;  

M2 = 2441 X 12X 2 = 58584 

Subayın dolaylı maliyeti 58584’dür. Astsubayın bu aşamada dolaylı maliyeti yoktur. 

 

 

3.2.3. Toplam Maliyetler (MT): 

Σ 
22 

T=20 

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201408/29082014.xml
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Toplam maliyet; doğrudan ve dolaylı maliyetlerin toplamından oluşmaktadır.  Subay ve 

astsubayların doğrudan maliyetleri aynı olduğu için doğrudan maliyetler değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu aşamada toplam maliyet, subayların dolaylı maliyetine eşittir. 

MT =       M2 = 58584 

3.3. İçsel Getiri Oranı (İGO): 

Cohn (1979)’a göre içsel getiri oranı, maliyetlerin kazanca eşitlemek için kullanılan iskonta 

oranıdır. İçsel getiri oranının formülü; 

0=           [Bireysel Getiri / (1+r)]t – (Bireysel Maliyet) 

İçsel getiri oranı formülü 40. dereceden bir denklemdir. Bu derecede bir denklemin köklerini 

bulmak zor olduğu için, r’ye farklı değerler vererek denemeler yapılmıştır. Bu tür oranları bulmak için 

enterpolasyon yapılır (Akalın, 1980). 

Subaylar için toplam bireysel getiri 255360, toplam bireysel maliyet ise 58584’dır. Bu 

kapsamda 40 yıl sonra emekli olacağı varsayılan bir subayın, bir astsubaya göre bireysel getirilerini içsel 

getiri oranını kullanarak bugünkü değerine getirilmiştir (Tablo.2). 

Tablo 2. İçsel Getiri Oranları: Subay – Astsubay Örneği. 

Yıllar Bireysel 
Getiriler r:%30 BD1 r:%40 BD2 

1. 6384   0,7692308 4910,769427 0,7142857 4559,999909 
2. 12768 0,591716 7555,029888 0,5102041 6514,285949 
3. 19152 0,4551661 8717,341147 0,3644315 6979,592088 
4. 25536 0,3501278 8940,863501 0,2603082 6647,230195 
5. 31920 0,2693291 8596,984872 0,1859344 5935,026048 
6. 38304 0,2071762 7935,677165 0,1328103 5087,165731 
7. 44688 0,1593663 7121,761214 0,0948645 4239,304776 
8. 51072 0,1225895 6260,890944 0,0677604 3460,659149 
9. 57456 0,0942996 5418,077818 0,0484003 2780,887637 

10. 63840 0,0725382 4630,838688 0,0345716 2207,050944 
11. 70224 0,0557986 3918,400886 0,024694 1734,111456 
12. 76608 0,042922 3288,168576 0,0176386 1351,257869 
13. 82992 0,0330169 2740,138565 0,012599 1045,616208 
14. 89376 0,0253976 2269,935898 0,0089993 804,3214368 
15. 95760 0,0195366 1870,824816 0,0064281 615,554856 
16. 102144 0,0150282 1535,040461 0,0045915 468,994176 
17. 108528 0,0115601 1254,594533 0,0032796 355,9284288 
18. 114912 0,0088924 1021,843469 0,0023426 269,1928512 
19. 121296 0,0068403 829,7010288 0,0016733 202,9645968 
20. 127680 0,0052618 671,826624 0,0011952 152,603136 

Σ 

T=20 

22 

Σ 

20 

T=22 

Σ 
T=18 

58 
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21. 134064 0,0040475 542,62404 0,0008537 114,4504368 
22. 140448 0,0031135 437,284848 0,0006098 85,6451904 
23. 146832 0,002395 351,66264 0,0004356 63,9600192 
24. 153216 0,0018423 282,2698368 0,0003111 47,6654976 
25. 159600 0,0014172 226,18512 0,0002222 35,46312 
26. 165984 0,0010901 180,9391584 0,0001587 26,3416608 
27. 172368 0,0008386 144,5478048 0,0001134 19,5465312 
28. 178752 0,000645 115,29504 0,000081 14,478912 
29. 185136 0,0004962 91,8644832 0,0000579 10,7193744 
30. 191520 0,0003817 73,103184 0,0000413 7,909776 
31. 197904 0,0002936 58,1046144 0,0000295 5,838168 
32. 204288 0,0002259 46,1486592 0,0000211 4,3104768 
33. 210672 0,0001737 36,5937264 0,0000151 3,1811472 
34. 217056 0,0001336 28,9986816 0,0000108 2,3442048 
35. 223440 0,0001028 22,969632 0,0000076 1,698144 
36. 229824 0,0000791 18,1790784 0,0000054 1,2410496 
37. 236208 0,0000608 14,3614464 0,0000039 0,9212112 
38. 242592 0,0000468 11,3533056 0,0000028 0,6792576 
39. 248976 0,0000359 8,9382384 0,0000019 0,4730544 
40. 255360 0,0000276 7,047936 0,0000014 0,357504 

   92187,18099  55858,97218 
 

Enterpolasyon uygulayarak içsel getiri oranını bulabilmek için, aşağıda kısaltmalar ve bu 

kısaltmalar ile ilgili formül gösterilmiştir. 

Toplam bugünkü değer 1 (TBD1) = 92187, 

Toplam bugünkü değer 2 (TBD2) = 55858, 

Subayın astsubaya göre toplam bireysel maliyeti (MT) = 58584, 

r: %30 değeri (r30) = 30, 

r: %40 değeri (r40) = 40, 

Enterpolasyon yaparak bulmaya çalıştığımız içsel getiri oranı (r) = r. 

Bu kısaltmalar eşliğinde, içsel getiri oranı için formülümüz; 

(TBD1 - TBD2) / (MT - TBD2) = (r30 - r40) / (r- r40) 

 (92187 – 55858) / (58584 - 55858) = (30 – 40) / (r – 40)  

36329 / 2726 = -10 / (r – 40) 

r = 39,25  
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Hesaplamalar sonucunda, lisans mezunu subayın içsel getiri oranı % 39,25’tir. Yatırım getiri 

oranı olarak Merkez Bankasının borç verme faiz oranı (% 11,25) kullanılmıştır. 

Eğitim kademesinin getirisini (p); içsel getiri oranı (r) ile yatırım getiri oranıyla (i) hesaplanması 

şu şekildedir; 

P = i / r  

    = 11,25 / 39,25 

    = 0,286 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER: 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de okullaşma oranları artmaktadır. Türkiye’de 15-19 yaş 

aralığındaki kişilerin okullaşma oranları; 2000 yılında % 28, 2005 yılında % 41, 2010 yılında % 56 ve 

2012 yılında % 59 olduğu, 20-29 yaş aralığındaki kişilerin okullaşma oranları; 2000 yılında % 5, 2005 

yılında % 10, 2010 yılında % 20 ve 2012 yılında % 24 olduğu görülmektedir (Education at a glance, 

2014). Okullaşma oranlarının artması ve 2012 yılında birinci öğretim ile açık öğretim öğrencileri için 

katkı paylarının kaldırılması ile (3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2012) yükseköğretime talep 

artmıştır. Bu talebin artması ile insanların eğitim kademesini arttırmaya çaba sarf ettikleri 

değerlendirilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan lisans mezunu subaylar ve ön lisans mezunu 

astsubaylar için yapılan bu araştırma sonucunda; lisans mezunu subayların, ön lisans mezunu astsubaylara 

göre bireysel getirisinin olduğu kabul edilmiştir. 

Subayların astsubaylara göre içsel getiri oranı % 39,25’dir. Bu oranın mevcut faiz oranına göre 

(% 11,25) çok yüksek olması nedeniyle, subay olmak için yapılacak yatırımın kazançlı olacağı 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Bu araştırmanın önerileri şunlardır; 

1. Eğitim kademesinin getirisindeki farklılıklardan dolayı, bir üst eğitim kademesinden mezun 

olmak için eğitime yatırım yapılmalıdır. 

2. Astsubayların, subaylığa geçiş sınavları için gerekli çalışmaları yapmaları ve subay olmak için 

yatırım yapmalarının avantajlı olduğu değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kültür kavramına yönelik metaforik algılarını ortaya 
koymaktır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamına Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 162 öğretmen adayı alınmıştır. Öğretmen 
adaylarına “Kültür……….gibidir, çünkü…….” şeklinde bir form dağıtılarak öğretmen adaylarının kültür 
hakkındaki metaforik algıları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler temalara ayrılarak 11 
kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler, Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür, Süreklilik Arz Eden Bir Yapı 
Olarak Kültür, Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür, Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür, Değişken Bir Yapı Olarak 
Kültür, Canlı Bir Varlık Olarak Kültür, Soyut Bir Yapı Olarak Kültür, Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak 
Kültür, Mekânsal Bir Yapı Olarak Kültür, Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür, Durağan Bir Yapı Olarak Kültür 
kategorileridir. Öğretmen adayları tarafından toplam 152 metafor üretilmiş olup en fazla tekrarlanan metafor ise 
ayna (f 8) metaforudur. En fazla metaforu bünyesinde barındıran kategori ise birleştirici bir unsur olarak kültür (f 
36) kategorisidir.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Kültür, Öğretmen Adayı, Eğitim 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to put forward metaphorical sense aimed at cultural concept of teacher 
candidates.  This is a qualitative research and science fact study design is used. In this research scope, 162 teacher 
candidates, were taken, who are studying in Education Faculty of Agri Ibrahim Cecen University. A form was 
delivered among teacher candidates and asked “Culture is like…..,because…..,” to detect metaphorical sense about 
culture. At the end of the research, the data obtained were grouped among 11 categories which are divided into 
themes. These categories are Unifying element as culture, Continuance a building as a culture, an indispensable 
component as Culture, reflective element as Culture, Variable a building as a culture, a living being as a culture, 
abstract structure as Culture, Expanding (Spanning) A Task as a culture, a spatial structure as Culture, Carrier 
element as culture, static structure as Culture category. A total of 152 prospective teachers metaphor is produced and  
the most repeated metaphor is the mirror (f 8). The highest category embodies the metaphor of culture is as a 
unifying factor (f 36) category. 

Key Words: Methaphor, Culture, Teacher Candidate, Education 
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Giriş 

1980’li yıllardan itibaren dünya çeşitli siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmelerle karşı 

karşıya kalmıştır. Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler karşısında yerel olan çok 

sayıda değer uluslararası boyuta taşınmaya başlamıştır. Bu süreç genel olarak küreselleşme kavramı ile 

ifade edilmektedir (Kolaç, 2009: 19). Küreselleşmenin önemli ölçüde etkilediği kavramlardan biri de hiç 

kuşkusuz kültürdür. Bilim, teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle sürekli değişip kendini yenileyen 

kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayıp yok olmasını önlemek büyük önem arz etmektedir. 

Metaforlar bu anlamda kültürün insan zihninde mantıklı bir şekilde kodlanmasını sağlayarak nesilden 

nesile aktarımını sağlayacak önemli eğitimsel araçlardan biridir. 

Metafor 

Benzetme, bütün dillerde anlatımı pekiştirmek, canlı tutmak amacıyla kullanılan söz 

sanatlarındandır. Bir nesnenin özelliğini, bir olayı daha iyi anlatmak amacıyla farklı nesne ve olaylardan 

faydalanma sanatına benzetme denir. Benzetmeler metaforların ilk aşamasını oluşturmaktadır. 

Benzetmelerde izlenilen aşamalar ile metaforlarda izlenilen aşamalar arasında bir paralellik 

bulunmaktadır. Metafor çalışmalarında da açıklanmak istenilen olay ve nesneler, ilgili başka olay ve 

nesneler ile anlatılmaya çalışılır (Çelikten, 1980: 270). İnsanların büyük oranda soyut, karmaşık ya da 

kuramsal bir nesneyi izah etmek amacıyla faydalanabileceği önemli zihinsel faaliyetlerden biri olan 

metaforlar,  kavramları farklı kavramlara benzeterek soyut durumları açıklamak amacıyla 

kullanılmaktadır. (Şahin, Çermik, Polat, Ay ve Özcan, 2014: 102-103). 

Karışık bir olay ya da durumun açıklığa kavuşmasını sağlayan ve örgütsel anlamda analizler 

yapılmasına fırsat veren metaforlar, yorum yapmak amacıyla kullanılan bir iletişim aracı olarak 

görülebilir. Metaforlar, eğitim alanındaki algıları zenginleştirmek amacıyla kullanılan teorik düşünmenin 

pratik bir sonucudur (Ekiz ve Koçyiğit, 2012: 441). Metaforun esası herhangi bir şeyi başka bir şeye göre 

anlamlandırmak ve ifade etmektir. Metafor, verilen bilgilerin kalıcılığı ve anlamlandırılması bakımından 

geçerliliği ispatlanmış bir araçtır. Metaforlar yoluyla öğrenen öğrenciler dışarıdan aldıkları bilgilerle 

zihinlerinde yer alan mevcut bilgileri karşılaştırıp şemaya dönüştürdükten sonra eski ve yeni bilgiler 

arasında bağlantılar kurabilirler. Metaforların eğitim ve öğretimde kullanılmalarının önemli 

avantajlarından birisi de bilgilerin çok uzun bir dönem akılda tutulmasını sağlamalarıdır (Mertol, Doğdu 

ve Yılar, 2013: 179).  

Metaforlar, insan konuşmalarını süslemek açısından önemli söz sanatlarından biri olmakla 

beraber aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyayı anlamamıza yardımcı olan düşünsel ve görsel bir 

araçtır (Boydak Özan ve Demir, 2011: 108). Metaforlar, yeni bilgiler ile eski bilgiler arasındaki 

benzerliklerden yola çıkarak bu iki bilgi türü arasındaki ilişkileri ortaya koyar ve elde edilen yeni 

bilgilerin somut bir şekilde açıklanmasına olanak tanır. Metaforlar, edebiyatla sıkı bir ilişki içinde 
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olmasının yanı sıra eğitim alanında da anlatılmak istenilen düşüncelerin estetik, süsleyici ve pedagojik 

açıdan aktarılmasına önemli bir katkı sağlar. Bireyin bedensel ve toplumsal gerçekliği kavrayış şeklinin 

metaforik olduğu hakkındaki görüşler, konuya yönelik akademik ilgiyi de arttırmıştır (Yalçınkaya, 2013: 

98). Metaforik algılar, insanların günlük yaşamlarında yararlandıkları bazı benzetme biçimlerini ve 

açıklığa kavuşturamadıkları bazı olay ve nesneleri açıklamaları sonucunda zihinlerinde yer alan olay ve 

nesnelerin meydana gelmesi yönünden önem taşırlar (Gömleksiz, Kan ve Öner, 2012: 421). 

 Metaforlarla İlgili Yapılmış Çalışmalar 

Literatür taraması sonucunda metaforlarla ilgili yapılmış çok sayıda çalışmaya ulaşılmıştır (Şahin, 

Çermik, Polat, Ay ve Özcan, 2014; Eraslan, 2011; Sevim, Veyis ve Kınay, 2012; Sadık ve Sarı, 2012; 

Bilgen, Tezcan, Karatepe ve Ayas, 2014; Babacan, 2014; Çelikten, 1980; Ekiz ve Koçyiğit, 2012; Mertol, 

Doğdu ve Yılar, 2013; Boydak Özan ve Demir, 2011; Çulha Özbaş ve Aktekin, 2013;  Yalçınkaya, 2013; 

Ateş ve Karatepe, 2013; Özdemir, 2012; Eminoğlu Küçüktepe ve Gürültü, 2014; Gültekin, 2013; Sarıtaş 

ve Çelik, 2013; Aydın, 2011; Kaya, 2013; Akbaş ve Gençtürk, 2013; Gömleksiz, Kan ve Öner, 2012; 

Gürbüzoğlu Yalmancı ve Aydın, 2013; Gömleksiz, 2013; Pilav ve Elkatmış, 2013; Derman, 2014;  

Akhan, Kılıçoğlu ve Gedik, 2014; Bektaş ve Karadağ, 2013; Göçer, 2013; Çırak, 2014; Selanik Ay ve 

Kurtdede Fidan, 2013; Mutluer, 2014; Ateş ve Karatepe, 2013; Koç, Murathan, Yetiş ve Murathan, 2015; 

Kaya, 2014; Karadağ, Kolaç ve Ulaş, 2012; Özkan ve Taşkın, 2014; Er Tuna ve Mazman Budak, 2013; 

Saban, 2008; Doğan ve Üngören, 2010; Demirtaş ve Çoban, 2014; Öztürk, 2007; Nalçacı ve Bektaş, 

2012; Karaçanta, 2013; Aydın, 2010; Töremen ve Döş, 2009; BAP, 2012). Yapılan bu çalışmalar; 

küreselleşme, sosyolojik, Türkçe, demokrasi, köy, müzik, kültür ve öğretmen, öğretmen, sosyal bilgiler, 

okul kültürü, tarih, tarih, küresel ısınma, okul, yapılandırmacı öğretmen, eğitim programı, sınıf, çevre, 

küresel ısınma, coğrafi bilgi sistemleri, sosyal bilgiler, biyoloji, yabancı dil, Türkçe, kimya, sosyal bilgiler 

ve sosyal bilimler, yardımlaşma, kültür dil ilişkisi, öğrenci, kültürel miras,  tarih, çevre, spor, çevre 

sorunları, kültür, vatan, tarih, okul, iletişim ve paylaşım aracı, üniversite ve fakülte, coğrafya, okul, milli 

değerler, coğrafya, müfettişlik, okul müdürü metaforlarına yönelik çalışmalardır. 

 Kültür 

Toplumların tarihi süreçler boyunca meydana getirdikleri ve nesilden nesile aktardıkları maddi ve 

manevi unsurların tamamı anlamına gelen kültür, toplumların kendine özgü kimliklerini oluşturup onları 

diğer toplum ve gruplardan ayırır (Selanik Ay ve Kurtdede Fidan, 2013: 1136). Kültür, toplumları diğer 

toplumlardan farklı kılan hayat şekli ve her toplumun kendine özgü olan millî değerleridir (Karadağ, 

Kolaç ve Ulaş, 2012: 382). İnsanların meydana getirdikleri her şey olarak tanımlanan kültür, bilimsel 

çalışmalarda uygarlıkla eş anlamlı kullanılsa da aslında her toplumun kendine has yaşam tarzıdır. Kültür, 

insan toplumlarının tarih boyunca meydana getirdikleri tutumlar, ilgiler, algılar ve davranışlarla ortaya 

çıkan hayat biçimi, maddi ve manevi varlıklardan oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarihi miraslardır 
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(Göçer, 2013: 254). Kültür, bir sosyal grubun işlev alanlarının hudutlarını saptayan, bu işlevlerin içeriğine 

yön veren, biçimlendirdiği örgüt yapısı ve oluşturduğu sistem ile grup faaliyetlerini destekleyen önemli 

bir kavramdır. Kültür genel bir paradigma olmasının yanı sıra topluma uyum konusunda insanlara yardım 

eden önemli bir etkendir. (Çelikten, 1980: 271-272). 

Yukarıda metaforlarla ilgili verilen literatür incelendiğinde kültür konusunda da yapılmış 

çalışmalar olduğu görülmektedir. Fakat kültürle ilgili yapılmış çalışmaların örneklemi genellikle küçük 

tutulmakla beraber sınırlı bölümlere uygulanmıştır. Bu çalışmada hem farklı bir örneklem grubu üzerinde 

çalışılmış hem de eğitim fakültesinde öğretmen yetiştiren programlara azami ölçüde ulaşılmaya 

çalışılarak kültür kavramı metaforik açıdan incelenmek üzere tek başına konu kapsamına alınmıştır.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının kültür kavramına yönelik algılarını metaforlar yoluyla 
ortaya koymaktır.  

Yöntem 

Nitel bir çalışma olan bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. “Olgubilim (fenomenoloji / 

phenomenology) deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 72).  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 162 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 

grubunun 77’si erkeklerden, 85’i ise kızlardan oluşmaktadır. 

Veri Toplama 

Araştırmanın veri toplama süreci, o anda sınıflarda bulunan ve gönüllü olarak çalışmaya katkıda 

bulunmak isteyen öğrencilere, veri toplama formunun verilmesi ve gerekli açıklamaların yapılmasının 

ardından başlamıştır. “Kültür……….gibidir, çünkü…….” şeklinde bir form hazırlanarak öğretmen 

adaylarına sunulmuş ve öğretmen adaylarından verilen formu doldurmaları istenmiştir.  

 

 

Veri Analizi 
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Araştırma neticesinde öğretmen adaylarının yazmış olduğu metaforlar önce kodlanmış daha sonra 

sırası ile elektronik ortama aktarılmıştır. Bu aktarım sırasında boş bırakılmış ya da eksik doldurulmuş 

olan 10 form veri setinden çıkarılmıştır. Daha sonra her metaforun diğer metaforlarla olan benzerlik ve 

farklılıkları yönünden kıyaslanması işlemi yapılmıştır. Son olarak katılımcıların ”kültür” kavramı için 

geliştirdiği metaforlar, ortak özellikleri açısından değerlendirilmiş ve metaforların ifade ediliş biçimine 

göre ayrıştırılıp kategorilere ayrılmıştır. Verilerin analizi işlemi sonucunda kültür kavramı ile ilgili 11 

farklı kategori oluşturulmuştur. Verilerin toplanması ve analiz aşamalarının tamamı bizzat araştırmacılar 

tarafından yürütülmüş ve yapılan tüm işlemler rapor edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin 

geçerliğini azami düzeyde tutmak için veri analiz süreci etraflıca açıklanmış olup araştırmacılar 

tarafından oluşturulan kategorileri ifade eden metaforların tamamına bulgular kısmında yer verilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmaya 162 öğretmen adayı katılmıştır. Bunların 77’i erkek (%57,7) ve 85 (%42,3)’si kızdır. 

Ayrıca araştırmaya katılan öğretmen adayları kültür ile ilgili toplam 152 metafor üretmişlerdir. En fazla 

ifade edilen metafor, 8 öğrenci tarafından tekrarlanan ayna (f 8), metaforudur. En fazla ifade edilen diğer 

metaforlar sırasıyla; su (f 4), çınar ağacı (f 3), gelenek-görenek (f 3), insan (f 3), küçük bir çocuk (f 3), 

aşure (f 2), mozaik sanat eseri (f 2), kitap (f 2), gökkuşağı (f 2), din (f 2), kişilik (f 2), toprak (f 2), ekmek 

(f 2), insan kalbi (f 2), akarsu (f 2), bukalemun (f 2) metaforlarıdır. Araştırmanın bu bölümünde 

araştırmaya katılan öğretmen adaylarının “kültür” kavramı ile ilgili geliştirmiş oldukları metaforlar, 11 

farklı kategori altında incelenerek tablolar eşliğinde aşağıda sunulmuştur. Oluşturulan kategoriler şu 

şekilde sıralanmıştır;  

1-Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür 

2-Soyut Bir Yapı Olarak Kültür 

3-Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür 

4-Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

5-Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür 

6-Canlı Bir Varlık Olarak Kültür 

7-Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak Kültür 

8-Mekânsal Bir Yapı Olarak Kültür 

9-Değişken Bir Yapı Olarak Kültür 

10-Durağan Bir Yapı Olarak Kültür 

11-Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

 

Kültür İle İlgili Metaforlardan Oluşturulan Kategorilerin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 
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Bu başlık altında kültür ile ilgili metaforlardan oluşturulan kategorilerin frekans ve yüzdelik 

dağılımları ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler aşağıda tablo hâlinde 

sunulmuştur. 

Tablo-1 Kültür İle İlgili Metaforlardan Oluşturulan Kategorilerin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

Kategoriler Frekans (F) Yüzde (%) 
Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür   36     23,68 
Soyut Bir Yapı Olarak Kültür   11 7,23 
Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür   25     16,44 
Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür   18     11,84 
Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür   20     13,15 
Canlı Bir Varlık Olarak Kültür   12 7,89 
Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak Kültür 6 3,94 
Mekansal Bir Yapı Olarak Kültür 2 1,31 
Değişken Bir Yapı Olarak Kültür   18     11,84 
Durağan Bir Yapı Olarak Kültür 
Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

2 
2 

1,31 
1,31 

Toplam   152   100,00 
 
Tablo 1 incelendiğinde içinde en fazla metaforun bulunduğu kategori 36 (%23,68) metafor ile 

“Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür” kategorisi olduğu görülmektedir. Bu kategoriyi sırasıyla 25 

(%16,44) ile “Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür”, 20 (%13,15) ile “Vazgeçilmez Bir Unsur 

Olarak Kültür”, 18 (%11,84) ile “Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür”, 18 (%11,84) ile “Değişken Bir Yapı 

Olarak Kültür”, 12 (%7,89) ile “Canlı Bir Varlık Olarak Kültür”, 11 (7,23) ile “Soyut Bir Yapı Olarak 

Kültür”, 6 (%3,94) ile “Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak Kültür”, 2 (%1,31) ile “Mekânsal Bir 

Yapı Olarak Kültür”, 2 (%1,31) ile “Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür” ve 2 (1,31) ile “Durağan Bir Yapı 

Olarak Kültür” kategorilerinin takip ettiği görülmektedir. Tablo 1’de öğretmen adayları tarafından kültür 

ile ilgili oluşturulan toplam 152 metafor bulunmaktadır.  

1.1. Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür 
Söz konusu kategori, kültürün insanları bir araya getirip kaynaştırdığını savunan öğretmen adayı 

görüşlerinden oluşmaktadır. “düğün, hazine, orman, aşure, köprü” gibi ifadeler insanları bir araya 

getirmeyi, insanların kaynaşmasını konu aldığı için bu kategori altında ele alınmıştır. Tablo 2’de detayları 

verilen söz konusu kategori ile ilgili 36 öğretmen adayının oluşturmuş olduğu 33 metafor bulunmaktadır. 

Araştırmamıza temel oluşturan “kültür” kavramı, öğretmen adayları tarafından metaforlaştırılırken 

genellikle kültürün insanları bir araya getirip kaynaştırdığına, insanlar arasında ortak değerler 

oluşturduğuna, insanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğine yönelik yorumlarda bulunmuşlardır. 

Bu kategoride yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-2 Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür 

Metafor Frekans (F) Yüzde (%) 
Düğün 1     2,77 
Çember 1     2,77 
Maddi ve Manevi Olanakları Kapsayan Bir Bütün 1     2,77 
Hazine  1     2,77 
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Kivi Meyvesi 1     2,77 
İnsanların Geçmişi 1     2,77 
Zincir  1     2,77 
Aşure 2     5,54 
Orman 1     2,77 
Aile  1     2,77 
Kuşaklar Oluşturan Bir Dağ 1     2,77 
Dost 1     2,77 
Köprü 1     2,77 
Mozaik Sanat Eseri 
Halat 
Saat 
Kitap 
Çorba 
Gökkuşağı 
Su İle Toprağın Birleşimi 
Tavus Kuşu 
Farklı İnsan Topluluğu 
Elma 
İnsan Kemiklerinin Kaynaşması 
Evren  
Bayrağımızın Nitelikleri 
Tablo 
Halk Otobüsü 
Yapboz 
Toplama Bir Bilgisayar 
Devlet 
Değerler Bütünü  

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

    2,77 
    5,54 
    2,77 
    2,77 
    5,54 
    2,77 
    5,54 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 
    2,77 

Toplam    36 100,00 
 
Tablo-2 incelendiğinde, kültür kavramı ile ilgili oluşturulmuş toplam 36 metafor bu kategori 

altında değerlendirilmiştir. Söz konusu metaforlar, araştırmaya katılan 38 (f 38) öğretmen adayının 

ifadesinden oluşmaktadır. Kategoride en çok tekrarlanan metaforlar; aşure (f 2), mozaik sanat eseri (f 2), 

kitap (f 2) ve gökkuşağı (f 2), metaforları olmuştur. “Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür” kategorisi aynı 

zamanda en fazla metaforun 36 (% 23,68) üretildiği kategoridir. Bu kategoride yar alan bazı ifadelere 

aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür köprü gibidir, çünkü kültür bizim bizden önceki yaşayanların yaşam 

kalıntılarının bir ürünüdür. Her insandan her çevreden her toplumdan izler taşır. Kültür bizim 

doğuşumuzdan ölümümüze kadar topluma kazandırdığımız değerlerdir. İnsan var olduğu gün itibariyle 

kültür olmuştur. Kültür olmadan gelecekten söz edemeyiz. İşte bu sebeple geçmişle gelecek arasında bir 

köprü vazifesi görür.”   

“Bana göre kültür aşure gibidir, çünkü günümüzde globalleşen dünyanın ve ileri teknoloji ile 

birden fazla milletin kültürünü bir arada yaşıyoruz”   

“Bana göre kültür gökkuşağı gibidir, çünkü içinde her ırktan her kültürden her renkten unsurlar 

bulundurur. Dünyanın globalleşmesiyle kültürler artık birbirine çok benzemekte ve birbirlerine katkıları 

çok fazladır.” 
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 Soyut Bir Yapı Olarak Kültür 

Bu kategori kültür kavramını soyut bir yapı gibi algılayan öğretmen adayı değerlendirmelerinden 

oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının bu metaforları geliştirmelerinde Tablo 3’te verilen soyut varlıklara 

ait bazı özelliklerin kültürün özellikleriyle örtüşmesinden kaynaklanabilir. Bu kategoride yer alan 

metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-3 Soyut Bir Yapı Olarak Kültür 

Metafor Frekans (F) Yüzde (%) 
İnsan Yaşantısı   1     9,09 
İnsan Karakterini Şekillendiren Kalıp   1     9,09 
Toplumun İç Mahkemesi    1     9,09 
Din    2   18,18 
İnsanın Kendini Evinde Hissetmesi    1     9,09 
Kişilik    2   18,18 
Canlılığını Yitirmiş Ruh    1     9,09 
İnsan Zihnindeki Şema   1     9,09 
Aşk   1     9,09 
Toplam  11 100,00 

 
Tablo 3’te detayları verilen söz konusu kategoride 11 öğretmen adayının oluşturmuş olduğu 9 

metafor bulunmaktadır. Kategoride en çok tekrar edilen metaforlar sırasıyla; din (f 2), kişilik (f 2), 

metaforlarıdır. Bu kategoride yar alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür kişilik gibidir, çünkü kültürlü insanlar ile yapılan birçok faaliyet daha çok 

önem taşır. Aklıma kültür deyince kültürsüz yani cahil ve ahlaksız insanlar hatta karakterler aklıma 

geliyor. Kültür çok geniş bir kavramdır. Örf, adet, gelenek, görenek hepsini kapsar. Kültür cidden 

karakter yapısıdır. Karakterini belirler, değerini belirler.” 

“Bana göre kültür aşk gibidir, çünkü nasıl bir kıza bağlanıp değer verebiliyorsak kültür de 

öyledir. Kültürde bir insan yaşadığı çevreye bağlanıp değer verir. Çünkü insan yaşadığı çevreye bağlanır 

ve bir daha ondan vazgeçemez… .” 

“Bana göre kültür din gibidir, çünkü değiştirilmesi ve topluma yerleşmesi bir o kadar zordur.”  

 Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür 

Bu kategori kültürü sürekli devam eden bir süreç olarak algılayan öğretmen adayı 

değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının bu metaforları oluşturmalarında kültürün 

insan yaşamıyla sona ermemesi, insanlar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eden bir özelliğe 

sahip olmasının etkili olduğu söylenebilir. Bu kategoride yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-4 Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür 

Metafor Frekans (F) Yüzde (%) 
İnsanın geçmiş ve geleceği   1     4 
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Tarla    1     4 
Meyve Ağacı   1     4 
Biriken Bir Dağ   1     4 
Mahalledeki En Baskın Teyze   1     4  
Toprak    2   12 
Akarsu    1     4 
Bilgisayar    1     4 
Veri Tabanı   1     4 
Aşk    1     4 
Dil    1     4 
Bilgisayar    1     4 
Güneş    1     4 
Yaşayan Bir Çınar    1     4 
Tarih    1     4 
Yaşlı Çocuk   1     4 
Bilgi Aktarımı   1     4 
Değerler  
Hayat 
Çınar Ağacı 
Tükenmez Kalem 
Bir Bayrak Yarışı 

  1 
  1 
  3 
  1 
  1 

    4 
    4 
  12 
    4 
    4 

Toplam  25 100 
 
Tablo 4 incelendiğinde 26 öğretmen adayının oluşturmuş olduğu 23 metafor bulunmaktadır. Bu 

kategoride en çok tekrar edilen metaforlar; çınar ağacı (f 3) ve toprak (f 2) metaforlarıdır. Bu kategoride 

yar alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür, çınar ağacı gibidir; çünkü geçmişten bugüne maddi manevi değerlerin köklü 

bir oluşumudur. İnsanların yaşam tarzları o ağacı besleyen, büyüten, değerli kılan en önemli besin 

kaynağıdır.” 

“Bana göre kültür bilgi aktarımı gibidir, çünkü toplumlar birikerek yığılarak büyür.” 

“Bana göre kültür toprak gibidir, çünkü toprak nasıl geçmişi hâlâ kendi bünyesinde barındırıyorsa 

kültür de öyledir. Toprağın üst katmanı değişse de alt katmanı her zaman kendini saklar. Kültür de toprak 

gibidir. Görsel olarak değişime uğrasa da aslında hiçbir zaman unutulmazdır ve kendini her zaman var 

eder” 

 Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

Bu kategori kültür kavramını; geçmişi, insanların hayat tarzını, alışkanlıklarını, geleneklerini, 

göreneklerini yansıtan bir kavram olarak algılayan öğretmen adayı ifadelerinden oluşmaktadır. Kültürün 

insanların hayat tarzını yansıtan bir kavram olması öğretmen adaylarının bu metaforu oluşturmalarında 

etkili olabilir. Bu kategoride yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-5 Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Sevgi   1     5,88 
Gelenek Görenek   3   17,64 
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Ev 
Ayna 
İnsan  
Deniz  
Dil  
Bir Ailenin Evinin İçi 
Kişilik 

  1 
  8 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

    5,88 
  47,05 
    5,88 
    5,88 
    5,88 
    5,88 
    5,88 

Toplam  17 100,00 
Tablo 5 incelendiğinde 17 öğretmen adayının oluşturmuş olduğu 9 metafor olduğu görülmektedir. 

Bu kategoride en fazla ayna (f 8) ve gelenek-görenek (f 2) metaforları yer almaktadır. Bu kategoride yer 

alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür ayna gibidir; çünkü ayna nasıl hiçbir şeyi değiştirmeden aksettiriyorsa kültür 

de insanı ve çevreyi aynen aksettirir.” 

“Bana göre kültür ayna gibidir; çünkü her baktığımızda geçmişimizi görüp geleceğimizi 

şekillendiririz.” 

“Bana göre kültür kişilik gibidir; çünkü kişilik insanın kültürünü yansıtır.” 

 Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür 

Söz konusu kategori, insan yaşamında kültürü olmazsa olmaz bir unsur olarak algılayan öğretmen 

adaylarının ifadelerinden oluşmaktadır. Bir toplumun varoluşundan günümüze kadar geçen süreçte 

biriktirdiği maddi ve manevi zenginlikler olarak nitelendirilen kültürün, geleceği şekillendirme 

konusunda da vazgeçilmez bir unsur olarak algılanması, öğretmen adaylarının bu metaforu 

oluşturmalarına yol açmış olabilir. Bu kategoride yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-6 Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Gıda    1     5 
Hava    1     5 
Din    1     5 
Toplumun Temel Taşları   1     5 
Su     4   20 
Miras 
Hayatın Güneşe Sarılması 
Yemeni 
Ateş  
Ekmek  
Dil 
Direk 
İnsan Kalbi 
Bir Yerin Meşhur Yemeği  
Tuz 

  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  1 
  1 
  2 
  1 
  1 

    5 
    5 
    5 
    5 
  10 
    5 
    5 
  10 
    5 
    5 

Toplam  20 100 
 
Tablo 6 incelendiğinde 20 öğretmen adayı tarafından oluşturulmuş 15 metafor olduğu 

görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 
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“Bana göre kültür insan kalbi gibidir; çünkü kalp kadar değerlidir. ” 

“Bana göre kültür su gibidir; çünkü sürekli akıp gider, yayılır. Toplumların ve ırkların ayakta 

kalmasını sağlar, tıpkı suyun insanları yaşattığı gibi. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 

birinci ihtiyaç su ise toplumların ayakta kalabilmeleri için gerekli olan ilk ihtiyaç kültürdür.” 

“Bana göre kültür ekmek gibidir; çünkü ekmeksiz yemek olmaz, kültürün olmadığı yerde düzen 

olması düşünülemez.” 

“Bana göre kültür din gibidir; çünkü dinden etkilenir ve toplumsal yaşamı yönlendirir. İnsanların 

konuşması, giyimi vb. her türlü özelliklerini şekillendirir. Bir bağlamda dindir. Çünkü kalıplaşır ve 

insanoğlunun ayrılmaz bir parçası olur.” 

 Bir Canlı Varlık Olarak Kültür 

Bu kategori kültürü canlı bir varlık gibi gören öğretmen adayı değerlendirmelerinden 

oluşmaktadır. Kültürün öğretmen adayları tarafından bu şekilde algılanması, kültürün insan yaşamıyla 

birlikte varlığını devam ettiren bir unsur olmasına bağlanabilir. Bu kategoride yer alan metaforlar aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo-7 Canlı Bir Varlık Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Ağaç    1     7,69 
Varlık    2   15,38 
İnsan    3   23,07 
Küçük Bir Çocuk   3   23,07 
Yaşlı Bir Adam    1     7,69 
İnsan Anatomisi 
İnsan Vücudu 

  1 
  1 

    7,69 
    7,69 

Televizyon   1     7,69 
Toplam  13 100,00 

 
Tablo 7 incelendiğinde 13 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 8 metafor olduğu görülmektedir. 

Bu kategoride en çok tekrar edilen metaforlar; insan (f 3), küçük bir çocuk (f 3) ve varlık (f 2) 

metaforlarıdır. Bu kategoride yar alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür küçük bir çocuk gibidir; çünkü çocuk doğup, büyüyüp, gelişip ölüm anına 

yaklaştığı ana kadar ister olumlu ister olumsuz olsun bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Kültür de 

hep bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir…” 

“Bana göre kültür insan gibidir; çünkü insan doğar, büyür ve sonra ölür ama bazı insanlar bu 

dünyada öyle bir hayat yaşar ki ismi sonsuza dek anılır. Ama bazı insanlar sade bir hayat yaşar ve öylece 

yok olur gider. Kültür de böyledir. Önce doğar sonra büyür ama bazı kültürler var ki sonsuza dek yaşam 

bulurlar kendilerine, bazı kültürler de etkileri çok az olduğu için yok olur gider.” 
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“Bana göre kültür insan anatomisi gibidir; çünkü birbiriyle ilişkili bir kavramdır. İnsan vücudu 

gibi her şey bir düzen hâlinde işler. Kültür de insan gibi doğar, büyür ve ölür.” 

 Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak Kültür 

Bu kategori kültürü sürekli genişleyen, yayılan bir unsur olarak ifade eden öğretmen adayı 

değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Kültür kavramının öğretmen adayları tarafından bu şekilde 

algılanması, kültürün insan etkileşimleri sonucu yayılma alanı bulan bir yapı olmasına bağlanabilir. Bu 

kategoride yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-8 Genişleyen (Yayılan) Bir Unsur Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Parfüm  1   16,66 
Okyanus  1   16,66 
Kitle İletişim Araçları 1   16,66 
İnsan  1   16,66 
Su Damlası 1   16,66 
Dallanan Bir Ağaç  1   16,66 
Toplam  6 100,00 

Tablo 8 incelendiğinde 6 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 6 metafor olduğu görülmektedir. 

Bu kategoride bütün metaforlardan 1’er adet yer almaktadır. Bu kategoride yar alan bazı ifadelere aşağıda 

yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür kitle iletişim araçları gibidir; çünkü nasıl kitle üzerinde etkili olan televizyon, 

radyo, gazete, dergi ve internet kapsamlı bir şekilde yayılma alanı buluyorsa kültür de insanların veya 

toplumların etkileşimi sonucu yayılma gösteriyor.” 

“Bana göre kültür dallanan bir ağaç gibidir; çünkü kültür kökten uca her toplumu etkileyip saran 

ve çoğalan bir kavramdır.” 

“Bana göre kültür parfüm gibidir; çünkü kısa sürede pek çok kişiye yayılıp pek çok kişiyi 

etkileyebiliyor. Etkisi anlık değil sadece birkaç kişiye ulaşmanın ötesinde.” 

 

 Mekânsal Bir Yapı Olarak Kültür 

Bu kategoride öğretmen adayları kültürü mekânsal olarak ifade etmişlerdir. Bu kategoride yer 

alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-9 Mekânsal Bir Yapı Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Yer  1     50 
Doğup Büyüdüğüm Şehir 1     50 
Toplam  2   100 
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Tablo 9’da 2 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Bu kategori aynı 

zamanda en az metafor üretilen kategorilerden biridir. Bu kategoride yar alan ifadelere aşağıda yer 

verilmiştir. 

“Bana göre kültür yer gibidir; çünkü o yerle ilgili ortak yaşam alanı olan insanların kültürleri 

benzerdir. Başka yer için düşünürsek o yer ile ortak yaşam alanı olan insanların kültürleri benzerdir…” 

“Bana göre kültür doğup büyüdüğüm şehir gibidir; çünkü bir arada olan insanlar aynı duygu ve 

düşünceleri paylaşırlar.” 

. Değişken Bir Yapı Olarak Kültür 

Bu kategori kültürü sürekli değişen bir unsur olarak algılayan öğretmen adayı 

değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Günümüzde iletişim araçlarında meydana gelen hızlı gelişmenin 

kültürler arası diyaloğu arttırmasına paralel olarak farklı kültürlerin de birbirinden etkilenerek değişmesi, 

öğretmen adaylarının böyle bir algı oluşturmalarında etkili olabilir. Bu kategoride yer alan metaforlar 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-10 Değişken Bir Yapı Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Ülkemizdeki Farklı Bölgeler   1     5,55 
Yazılım Kodları 
Gelenek-Görenek 
Akarsu 
Kıyafet 
Çakıl Taşı 
Hava Olayları 
Kendi Toprağında Yetişen Ürün 
Bukalemun 
Futbol Maçı 
Cins Bir Kedi 
Değer Yargıları 
Yeşil Ağaç 
Zaman 
Sanat 
Göz  

  1 
  1 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

    5,55 
    5,55 
  11,11 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
  11,11 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
    5,55 
    5,55 

Toplam  18 100,00 
Tablo 10 incelendiğinde 18 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 16 metafor bulunmakla birlikte 

en çok tekrarlanan metaforların akarsu (f 2) ve bukalemun (f 2) metaforları olduğu görülmektedir. Bu 

kategoride yar alan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Bana göre kültür akarsu gibidir; çünkü değişken özellik gösterir. Hayat boyunca bir akarsu 

aynen kalmaz. Sürekli olarak değişir....” 
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“Bana göre kültür bukalemun gibidir; çünkü bulunduğu ortama göre renk değiştirir. Her milletin 

her toplumun kültürü farklıdır. Kültür bulunduğu ortamın coğrafi özelliklerine göre farklılık gösterir. 

Dolayısıyla kültür, bulunduğu ortama göre şekillenmektedir. 

“Bana göre kültür bukalemun gibidir; çünkü kültür sabit kalan bir değer biçimi değildir. 

Zamanla değişip gelişip bir etkileşim içerisindedir. Etkileşim içerisine girdiği için zamanla değişim de 

kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle kültürü hava olaylarına benzetiyorum. Hava olayları nasıl hep benzer 

olmayıp sürekli değişiyorsa kültür de sürekli değişir ve sabit kalmaz.” 

Durağan Bir Yapı Olarak Kültür 

Bu kategoride öğretmen adayları kültürü durağan bir yapı olarak ifade etmişlerdir. Bu kategoride 

yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-11 Durağan Bir Yapı Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Taş  1     50 
Kalıtım  1     50 
Toplam  2   100 

Tablo 11’de 2 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Bu kategori aynı 

zamanda en az metafor üretilen kategorilerden biridir. Bu kategoride yar alan ifadelere aşağıda yer 

verilmiştir. 

“Bana göre kültür kalıtım gibidir; çünkü aynı toplumdaki bireyler aynı özelliklere sahip 

olabilir.” 

“Bana göre kültür taş gibidir; çünkü nasıl ki taşlar doğada uzun yıllar çözülme olayı 

gerçekleşmeden kalabiliyorsa kültür de uzun yıllar boyunca başka bir kültürün etkisi altına girmeden 

varlığını korur.” 

Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür 

Bu kategoride öğretmen adayları kültürü taşıyıcı bir yapı olarak ifade etmişlerdir. Bu kategoride 

yer alan metaforlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo-12 Taşıyıcı Bire Unsur Olarak Kültür 

Metafor  Frekans (F) Yüzde (%) 
Köprü 1   50 
Elektrik Kabloları 1   50 
Toplam  2 100 

 
Tablo 12’de 2 öğretmen adayı tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Bu kategori aynı 

zamanda en az metafor üretilen başka bir kategoridir. Bu kategoride yar alan ifadelere aşağıda yer 

verilmiştir. 
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“Bana göre kültür köprü gibidir; çünkü geçmişten günümüze köprü görevi görür. Geçmişte 

yaşanan gelenek ve göreneklerin sonraki nesillere aktarımını sağlar...” 

“Bana göre kültür elektrik kabloları gibidir; çünkü birbirleri ile bağlantılı uzayıp giden farklı 

çevrelere farklı mekanlara iletişimi sağlayacak yardımı götürür.” 

Sonuç ve Tartışma 

Öğretmen adaylarının kültür kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemeğe 

yönelik yapılan bu çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte 

olan 162 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından “Kültür  ……  gibidir. 

Çünkü ……….” sorusunu cevaplandırmaları istenmiştir.   

Öncelikle öğretmen adaylarının “kültür” kavramına yönelik temel bir altyapı ve farkındalığa 

sahip oldukları söylenebilir. Kavram algılarını ifade ederken öğrencilerin oluşturmuş olduğu 152 metafor, 

“kültür” kavramı konusundaki algı çeşitliliğini ortaya koyması açısından önemlidir. 

Toplumun geçmiş ve geleceğindeki önemli yapı taşlarından biri olan “kültür” kavramı ile ilgili 

öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar incelendiğinde en çok başvurulan algısal ifadeler 11 farklı 

kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; Birleştirici Bir Unsur Olarak Kültür (f 36), Soyut Bir Yapı Olarak Kültür (f 

11), Süreklilik Arz Eden Bir Yapı Olarak Kültür (f 25), Yansıtıcı Bir Unsur Olarak Kültür (f 18),  

Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Kültür (f 20), Canlı Bir Varlık Olarak Kültür (f 12), Genişleyen (Yayılan) 

Bir Unsur Olarak Kültür (f 6), Mekânsal Bir Yapı Olarak Kültür (f 2), Değişken Bir Yapı Olarak Kültür (f 

18), Durağan Bir Yapı Olarak Kültür (f 2) ve Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kültür (f 2)’dür.  

Her kategori kendi içinde değerlendirildiğinde; 

Kültürü birleştirici bir unsur olarak algılayan öğretmen adaylarının verdiği cevaplar 

değerlendirildiğinde kültürün farklı kişilikleri tek çatı altında toplayan, insanları kaynaştıran ve bir araya 

getiren bir unsur olduğu şeklindeki görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar arasından soyut bir yapı olarak kültür kategorisine dâhil 

edilen metaforlar incelendiğinde ise öğretmen adaylarının kültür algılarını soyut kavramlarla ifade etikleri 

görülmektedir.  

Kültürü süreklilik arz eden bir yapı olarak algılayan öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara 

bakıldığında ise kültürün zaman içinde kendini yenileyerek devamlı gelişim ve etkileşim içinde olduğu 

görüşü vurgulanmaktadır. 
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Kültürü yansıtıcı bir unsur olarak ifade eden öğretmen adaylarının verdiği cevaplar 

değerlendirildiğinde “ayna” metaforunun sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayna kavramına yüklenen 

anlam incelendiğinde aynanın bu kategoriyi simgelediği görülmüştür.  

Vazgeçilmez bir unsur olarak kültür kategorisi altında toplanan metaforlar incelendiğinde 

öğretmen adaylarının kültürü birey ve toplum için olmazsa olmaz bir yapı olarak gördükleri 

belirlenmiştir.  

Kültürün canlı bir varlık gibi değerlendirilmesi öğretmen adaylarının kültürün insanlarla birlikte 

var olduğunu ve ait olduğu toplumla paralel olarak gelişen bir yapı arz ettiğini düşünmelerinden 

kaynaklanmış olabilir. 

Genişleyen (yayılan) bir unsur olarak kültür kategorisi altında verilen cevaplar incelendiğinde ise 

kültürün her ne kadar belli bir toplum ve coğrafyaya ait olsa da gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçları 

sayesinde diğer kültürleri de etkileyen ve onları değiştirebilen bir özelliğe sahip olması öğretmen 

adaylarının verdiği cevapları etkilemiş olabilir.  

Mekânsal bir yapı olarak kültür başlığı altında verilen cevaplar değerlendirildiğinde kültürün belli 

bir alanla sınırlandırıldığı bu alanın ise genellikle yaşanılan küçük bir yerleşim yerine benzetildiği 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu tür benzetmelerde bulunması yaşadıkları yerin kültürel 

özelliklerine bağlanabilir.  

Değişken bir yapı olarak kültür kategorisi altında verilen cevaplar değerlendirildiğinde ise 

kültürün sürekli hareket hâlinde olduğu; insandan insana, yöreden yöreye farklılık gösterdiği bir yapı 

olarak algılanmıştır. Öğretmen adaylarının bu tür bir algı geliştirmelerinde günümüzde teknolojik 

gelişmeye paralel olarak ulaşım ve iletişim şartlarının gelişmesi ile beraber kültürel etkileşimin artmış 

olması etkili olabilir. 

Durağan bir yapı olarak kültür kategorisinde “taş” ve “kalıtım” olmak üzere iki adet metafor 

üretilmiştir. Öğretmen adayları bu metaforlarla kültürün sabit kalarak varlığını devam ettirdiği üzerinde 

görüş bildirmişlerdir.  

Taşıyıcı bir unsur olarak kültür kategorisinde ise “köprü” ve “elektrik kabloları” olmak üzere 

öğretmen adayları tarafından yine iki adet metafor üretilmiştir. Bu metaforlar yoluyla öğretmen adayları 

kültürün geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturup kültürü yeni nesillere aktardığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

Yapılan bu çalışma ile öğretmen adaylarının “kültür” algıları belirlenmek istenmiş ve elde edilen 

bulgular ışığında öğretmen adaylarının kültüre yönelik metaforlarının birleştirici bir unsur olarak, 

süreklilik arz eden bir yapı olarak ve vazgeçilmez bir unsur olarak kültür kategorileri altında yoğunlaştığı 
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ve kültür ile ilgili algılarının genelde olumlu olduğu görülmüştür. Ancak durağan bir yapı olarak kültür 

kategorisinin oluşması öğretmen adaylarının kültür ile ilgili eksik (yanlış) algılarının varlığını da 

göstermektedir.   

Araştırma sonucunda elde edilen metaforlar ile Çelikten (1980) tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarının benzer olduğu kadar farklı yönleri de vardır. Farklı bakış açısına sahip görüşlerin farklılık 

göstermesi doğal olmakla birlikte katılımcıların büyük kısmının kültürü doğru algıladıkları tespit 

edilmiştir. Kültür konusu ile ilgili çalışmaların arttırılması ile literatür güçlendirilmelidir. Benzer 

çalışmalar farklı üniversitelerde farklı bölümlerde yapılabilir.  

Literatür incelendiğinde, kültür ile ilgili metaforların değerlendirmesini konu edinen çalışmaların 

azlığı düşünüldüğünde, (Çelikten, 1980; Göçer, 2013; Karadağ, Kolaç, ve Ulaş, 2012) bu ve benzeri 

çalışmaların artırılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca kültür konusunda 

özellikle bilgi sahibi olması gerektiği düşünülen öğretmen adayları için lisans programları içerik olarak 

zenginleştirilmeli ve öğretmen adaylarının kültür konusunda doğru bilgi edinimi sağlanmalıdır. 
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